
MISLIM SVOJE MESTO

Pionirski dom

Le starši, ki se zavedajo pomena
kulturne vzgoje pri odraščanju
otrok, vedo, da bežigrajski Pio-

nirski dom deluje tudi v čudovi-

ti vili v centru mesta, na Ko-

menskega ulici, ki pa je z leti za-

radi slabega vzdrževanja precej propadla.
Črni oblaki so se zaradi negotovosti v zve-

zi z denacionalizacijskim postopkom Aka-

demskega kolegija začeli zgrinjati tudi
nad usodo samega Pionirskega doma če-
prav je vsa leta po osamosvojitvi Slovenije

zgledno skrbel za kulturno ustvarjanje
več kot 1200 mladih na leto, in to na števil-
nih področjih. Nekaj je bilo treba storiti.

In so storili! Novo vodstvo zavoda je
najprej odločno zavrnilo razmišljanja o

morebitni ukinitvi Pionirskega doma,

glede vile pa je začelo v mestu sistema-
tično ustvarjati ozračje naklonjenosti
občanov in politike z namero, da se

zaustavi propadanje vile in da se da
kulturni vzgoji mladine v mestu nov za-

gon. Naredili so program prenove vile,

kije v županstvu in mestnem svetu na-

letel na ugoden odziv, saj so se v prora-

čunu mesta relativno hitro našla sred-
stva za začetek del. Leta 201 5 seje zah-
tevna prenova lahko začela.
Vložek 2,2 milijona evrov je bil za mesto

zagotovo velik zalogaj, še posebej v časih
suhih krav, ko so investicije v kulturo iz-

jemno upadle in ko država že dolgo ni

sposobna poskrbeti za najnujnejša vzdr-
ževalna dela in posodobitve v številnih

javnih kulturnih zavodih.
Vila je zdaj v resnici zgledno obnovljena

in spet so v njej otroci. Direktorici Pionir-

skega doma, Viktoriji Potočnik, njenim
sodelavcem in arhitektu pa je uspelo še

nekaj: notranjost vile ohranja nekdanjo
arhitekturno zasnovo, hkrati pa je glede

pogojev, ki jih nudi, zelo sodobna in na-

klonjena novim dejavnostim na področju
kulturne vzgoje. Ne le daje v uporablje-
nih materialih ohranjena duša nekoč si-

cer stanovanjske hiše, stara duša se je
dobesedno prelila v novo...

Posebno prostorsko vrednost pa predsta-
vljata nova dvorana v pritličju, kije prej
ni bilo, in zgledno prenovljeno podstrešje.

Obe pridobitvi odlično zaokrožata novo

programsko ponudbo Pionirskega doma.

Kaj ko bi vodstvo meščanom in meščan-

kam nekaj časa omogočalo ogled tega bi-

sera kulturne vzgoje, recimo s sobotnimi
dopoldanskimi ogledi. Prenovljeno notra-

njost vile je treba videti, še več, doživeti.

Prenovljena kulturna vila je nadvse us-

pešna zgodba o tem, kaj lahko stori z vi-

zijo obdarjeno vodstvo zavoda ob župan-
stvu in mestnem svetu, ki se zavedata
pomena ustvarjanja pogojev za kulturno

in duhovno zorenje otrok in mladine. Mis-

liti mesto namreč pomeni najprej skrb za

najmlajše. Prenovljena vila predstavlja,
ob pospeševani skrbi večine drugih kul-
turnih zavodov in društev v mestu, pred-
vsem pa celotnega šolskega sistema, za

bogate kultumovzgojne dejavnosti iz-

jemno dragocen vložek v humano podo-
bo sodobnega urbanega evropskega
glavnega mesta. x

Prenovljena kulturna vila je
nadvse uspešna zgodba o tem

kaj lahko stori z vizijo
obdarjeno vodstvo zavoda ob

županstvu in mestnem svetu,

ki se zavedata pomena

ustvarjanja pogojev za
kulturno in duhovno zorenje
otrok in mladine.
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SredaDržava: Slovenija

Doseg: 98.000

Stran: 8

Površina: 200 cm2 1 / 1




