POROČILO O AKTIVNOSTIH V DVORANI KIDRIČEVO

Prireditve
Od februarja 2011 do 31. 7. 2012 je v prostorih Dvorane Kidričevo bilo 104 prireditvenih dni. Pri tem
pa se je ob določenih dneh v različnih prostorih Dvorane Kidričevo sočasno odvijalo tudi več
prireditev. Tekmovanja so potekala na različnih ravneh in sicer:
-tekmovanja na državni ravni in državna prvenstva: 6
-regijska tekmovanja in regijska prvenstva: 10
-mednarodne tekme: 6
-ostale športne prireditve in tekme: 64
-kulturne prireditve: 3
-seminarji: 8
-ostale nešportne prireditve: 7
V sezoni 2011/12, je v Dvorani Kidričevo bilo 72 prireditev.
V septembru 2011, ko v dvorani še niso potekali popoldanski treningi najemnikov, so od 8. 9. pa do
17. 9. potekali treningi ruskega košarkarskega kluba Lokomotiv Kuban. Treningi so potekali dvakrat
dnevno, dopoldan in popoldan. Tudi ob nedeljah. Izpeljane so bile še 4 košarkarske tekme s klubi iz
Hrvaške, Češke in Slovenije (KK Zagreb, Cedevita, Nymburk, Krka Novo mesto) 30. 9. smo v dvorani
gostili tudi skupino arhitektov iz Švedske.
Oktobra 2011 so se pričeli treningi klubov. Odvile so se štiri prireditve. Od tega 3 v soboto ali nedeljo.
Novembra 2011 se je v različnih prostorih Dvorane Kidričevo odvilo 19 prireditev. Prireditve so
potekale med tednom ter ob sobotah in nedeljah.
Tudi decembra 2011 je bila dvorana polno zasedena. Izvedlo se je 7 športnih prireditev. V času
novoletnih počitnic pa je bila zaradi majhnega interesa uporabnikov zaprta.
Januarja 2012 je bilo izvedenih 7 prireditev, februarja 4, marca 9, aprila 2, maja 3 in junija 5.
Med najbolj obiskanimi prireditvami v sezoni 2011/12 so bile:
strelsko tekmovanje 1. državne lige, ki je potekalo 5. in 6. 11. 2011,
tekma futsal Slovenija-Madžarska, ki je potekala 3. 12. 2011,
prireditev NE-ODVISEN. SI, ki je potekala 26. 1. 2012 od 9. do 21. ure ter
Final Four (košarka), ki je potekala 24. 3. 2012 in 31. 3. 2012.

Rekreacija
Od oktobra 2011 so bili termini namenjeni rekreaciji v veliki dvorani v glavnem polno zasedeni.
Nezaseden je bil le 1 termin – 1/3 igrišča, in sicer v četrtek od 16:00-17:30. Tudi za ta termin je bilo
nekaj interesentov, vendar so se mu vsi zainteresirani odrekli, ker je časovno neugoden. Sicer pa je 5
društev zasedalo termine le do 31. 3. 2012, tri društvi pa do konca aprila. V mali dvorani je bilo v

pretekli sezoni zasedenih 8 terminov. Izvajala se je vadba aerobike, pilatesa, zumbe, plesa in
orientalskega plesa. Prostori male telovadnice pa so se uporabljali za izvajanje treningov borilnih
veščin. Treningi določenih skupin so v Dvorani Kidričevo potekali tudi v maju, juniju, juliju in avgustu.

Aktivnosti v Dvorani Kidričevo med poletnimi meseci
Na 2. seji nadzornega odbora podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., ki je potekala 24. 2.
2012 je bil na predlog člana odbora Marka Pergerja sprejet sklep, da bo Dvorana Kidričevo poleti
zaprta 2 meseca. Ker je bilo med uporabniki dvorane določeno zanimanje za izvajanje aktivnosti tudi
v juliju in avgustu, je upravnik Dvorane Kidričevo zainteresiranim omogočil nemoten dostop in
izvajanje želenih aktivnosti.
Vse poletne mesece so tako svoje aktivnosti izvajali: plesno društvo Sarabanda, Strelsko društvo
Kidričevo, Šola orientalskega plesa in Društvo invalid Kidričevo. Poleg navedenega bo v soboto 11. 8.
2012 v prostorih Dvorane Kidričevo potekalo tudi strelsko tekmovanje društva upokojencev.

Priprave na novo sezono
Zaradi velikega interesa posameznih klubov bo v naslednji sezoni možno prostore dvorane za
popoldanski trening najeti že v septembru. V zvezi s prodajo terminov za novo sezono je bil razposlan
ustrezen razpis s prijavnico na naslove vseh domačih klubov in vseh klubov ali posameznikov, ki so
imeli termine v dvorani najete v pretekli sezoni. Razen tega je bilo poslanih še več kot 20 ponudb za
najem prostorov posameznim plesnim društvom, joga klubom, plezalnim klubom, raznim
posameznikom ter izvajalcev različnih drugih oblik skupinske rekreacije. Za novo sezono imamo že
tudi interesente za 3 prireditve, ki bodo skupaj trajale 7 dni.

V Kidričevem, 10. 8. 2012

Pripravil:
mag. Radovan Pulko, prof.

