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INFORMATOR – AVGUST 2015 

 

Spoštovani starši ! 

 

Uff letos smo bili pa dolgi in vroči... Z državnim prvenstvom za kadete, mladince in člane zaključujemo naše 
tekmovcalno obdobje 2014/15, popravek, naša trenutno najboljša plavalka Neža Klančar se bo ob koncu avgusta 
udeležila še mladainskega svetovnega prvenstva, ki bo letos v Singapuru.  Čestitke prav vsem našim plavalkam 
in plavalcem, ki so korektno in borbeno zastopali naše barve, čestitke za vse osebne rekorda, za vse medalje in 
diplome in tudi za dosežene rekorde, tako pozimi, kakor tudi poleti. Čestitke tudi vsem trenerkam in trenerjem, 
ki so gotovo tudi malo pripomogli k dobrim rezultatom naših plavalk in plavalcev. Seveda tudi veliko HVALA 
vsem staršem, ki ste stali ob strani svojim otrokom, vsem ki ste bili njihovi sponzorji, prehranjevalci, vgojitelji in 
tudi spremljevalci izobraževalnega dela. Zahvala za podporo tudi v trenutkih ko je prišlo do manjše ali večje 
krize, skratka hvala vsem, ki ste v pozitivnem smislu sodelovali s trenerkama in trenerji. Brez sodelovanja ni 
uspeha in ni zadovoljstva vaših otrok.  

KAKO NAPREJ V SEZONI 2015/16 

Tudi letos so trenerji že pred zaključkom tekmovalnega obdobja 2014/15, sestavili selekcije in začrtali okvirne 
plane za obdobje 2015/2016. Bistvenih kadrovskih sprememb ne bo. Selekcije bodo v veliki večini ostale 
nespremenjene. Nekaj plavalk in plavalcev  se je, nekateri že med letom, odločilo, da zaključijo svojo športno 
pot, ali pa da se pridružijo našim rekreativnim skupinam, ki vadijo manj in manj intenzivno. Veseli smo tudi, da 
se naši bivši plavalci odločajo za delo vaditeljev v naših začetnih izobraževalnih programih. Vedno smo v 
Olimpiji stremeli za tem, da bi bil naš trenerski tim sestavljen iz bivših plavalk in plavalcev, ki so bili v 
preteklosti naši aktivni člani. Kdaj, kje in kako se bo pričela vadba v septembru, bodo vaši otroci obveščeni od 
trenerjev osebno. 

VADNINE IN TEKMOVALNI STROŠKI 

V prilogi vam pošiljamo še položnico s tekmovalnimi stroški za julij in avgust in vas lepo prosimo, da jih v roku 
poravnate. Ponovno vsem, ki imajo še dolgove do kluba pošiljamo izpiske iz finančnih kartic vaših otrok. Tudi 
letos se bomo zares povsem držali sklepa uprave kluba, da plavalke in plavalci, ki ne bodo imeli za nazaj 
poravnanih obveznosti do kluba, ne bodo vabljeni na prve treninge jeseni. 

HUMANITARNA AKCIJA »40 VESELIH OBRAZOV« 

Ob ugotovitvi vodstva kluba, da je bila letošnja humanitarna akcija, ki smo jo izpeljali prvič v zgodovini kluba, 
uspešna, se vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri tej akciji, iskreno zahvaljujemo. Veliko nam pomenijo 
tudi zadovoljni obrazi otrok in njihovih staršev, ki si štirinajst dni učenja plavanja in zabave na kopališču 
Kodeljevo, ne bi mogli privoščiti. Trdno smo odločeni, da akcijo nadaljujemo tudi v letu 2016. 
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