PODROBNEJE O STADIONU

Stadion je bil v prvotni obliki zgrajen leta 1962. Ime je dobil po mariborskem javnem
drevesnem parku (Volksgarten), ki je bil zasajen leta 1873 na zemljišču sedanjega
stadiona. Park je bil kasneje preurejen v vojaško strelišče, leta 1920 pa je bilo na tem
zemljišču urejeno prvo nogometno igrišče. Sedanje igrišče je bilo urejeno leta 1952.
Nadmorska višina igrišča je 274,5 m. Pokrita tribuna v Ljudskem vrtu je bila v času
gradnje arhitekturni fenomen, katerega so si prišli ogledati snovalci nogometnih
stadionov širom Evrope. Pokrita je v obliki loka, katerega središčna višina znaša 18,4
m, celotna dolžina pa 129,8 m.
Leta 1994 so lesene klopi zamenjali plastični stoli Ljudski vrt pa je istega leta dobil eno
od največjih pridobitev, razsvetljavo igrišča. Na štirih stebrih višine 40 m je pritrjenih 216
reflektorjev. Prva tekma pod reflektorji v Ljudskem vrtu se je odigrala 24. avgusta 1994,
ko je NK Maribor slavil rekordno zmago v evropskih tekmovanjih: Maribor - Norma
(Estonija) 10:0. Leta 1998 so plastični stoli zamenjali tudi betonska stojišča na
nepokritih tribunah, leta 1999 pa so povečali kapaciteto stadiona z izgradnjo treh novih
vrst na nepokriti tribuni. Ljudski vrt je pred pričetkom generalne prenove leta 2006
sprejel 10.030 gledalcev. Istega leta je bila obnovljena loža na pokriti tribuni, tako, da
sedaj pokrita tribuna, skupaj z mesti za novinarje, sprejme 4160 gledalcev.
Leta 1998 je bil na razpisu za obnovo stadiona sprejet projekt Ring, ki predvideva
obnovo severne, južne in vzhodne tribune. Avgusta 2006 so na sedežu Mestne občine
Maribor podpisali pogodbo za začetek izvajanja gradbenih, obrtniških ter instalacijskih
del, hišnih priključkov in okolja v skladu s sprejetim projektom. Prva faza projekta, ki
vključuje izgradnjo pokritih tribun s spremljajočimi prostori in delno ureditev okolja, bo
končana do 31. oktobra 2007. Stadion Ljudski vrt bi bil tako sodoben objekt po
evropskih merilih z 12.500 pokritimi sedeži in vsemi spremljevalnimi prostori za dobro
pripravo športnika.
Pričele so se tudi priprave na drugo fazo projekta, ki bo bolj tržno naravnana, saj na
vzhodni strani pod tribunami predvideva izgradnjo dveh telovadnic ter garderobnih in
pomožnih prostorov, zapiranje celotnega podtribunja ter ureditev klubskih, poslovnih in
komercialnih prostorov, dokončno ureditev okolja in sanacijo obstoječe tribune.

