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INFORMATOR – SEPTEMBER 2015 

 

Spoštovani starši! 

 

Morda že veste, da je naša plavalka Neža Klančar, tik pred zaključkom sezone na mladinskem svetovnem 
prvenstvu v Singapuru v disciplini 200 prsno dosegla enajsto mesto, kar je bila najboljša slovenska posamična 
uvrstitev na tem odmevnem tekmovanju. Bravo Neža.Tudi sicer je za nami uspešna sezona v kateri smo 
postavljali državne rekorde, osvajali medalje, učili plavati mladino in malčke in nudili vadbo tudi odraslim. 

Kot vsak september tudi letos z zagonom pričenjamo novo obdobje 2015-16 in prav na vseh področjih bomo 
skušali biti še boljši. 

Kljubska uprava se je odločila, da naredimo  novo strategijo kluba do leta 2024, s ciljem  zagotoviti še boljše in 
kvalitetnejše pogoje za delo in učenje v našemu klubu. Ključni deležniki strategije so PLAVALCI, STARŠI in 
TRENERJI. Kot ste opazili, smo z večino selekcij pričeli treninge že kar na začetku meseca. Kot vse kaže pa bomo 
teden prej kot druga leta pričeli trenirati tudi na Kodeljevem pod balonom. 

VADNINE IN ČLANARINA 

Kot vsako leto vam tudi letos v prvi pošti nove sezone, pošiljamo položnico za članarino in tabelo določitve 
vadnine za obdobje 2014/15. Večina vas že ve, da je vadnina določena na podlagi doseženih rezultatov v 
Olimpijskih disciplinah (50 prsno, 50 hrbtno, 50 delfin, 800 prosto za moške in 1500 prosto za ženske ne štejejo 
!!!) v preteklem tekmovalnem obdobju. Vadnina bo glede na lansko leto ostala nespremenjena, povišali jo bomo 
le za stroške treningov na suhem. Odslej se bo telovedba plačevala po položnici in ne več v gotovini, kot je bila 
praksa doslej. Ob tej priložnosti vam posredujemo sklep uprave kluba : 

 

Sklep št. 1 

Vsem neplačnikoma finančnih obveznosti iz tekmovalnega obdobja 2014/15, ki kljub opominu niso poravnali 
zapadlih obveznosti do PKO najkasneje do 30.9.2015 se prepove treniranje v sezono 2015/16, dokler ne bodo 
poravnali vse zapadle obveznosti. 

POGODBE 

Tudi letos smo za vse plavalce - tekmovalce in za vse boljše plavalce in plavalke, ki so si s svojimi dobrimi 
rezultati priborili klubsko pomoč (hranarino) za pokrivanje stroškov boljše prehrane in opreme, pripravili 
pogodbe. Pogodbe vam bomo poslali kar po elektronski pošti in vas lepo prosimo, da izpolnjene in v dveh 
izvodih vrnete v klub, lahko po mailu (Scan s podpisom), lahko po pošti ali pa preko trenerja. Če pa želite, vam 
lahko pogodbe pošljemo tudi po pošti, vendar nam to vašo željo sporočite čim prej. V zvezi s pogodbami je 
uprava kluba sprejela tudi dva sklepa : 

 

Sklep št. 3 

Vsi plavalci in plavalke, ki nastopajo v našem tekmovalnem programu, so obvezni podpisati pogodbo. 
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Sklep št. 4 

Pogodbe za plavalce-tekmovalce in perspektivne plavalce morajo biti podpisane do 1. Oktobra 2015. 

PIKNIK 2015 

Kot smo obljubili poleti, bomo klubski piknik tokrat skušali izpeljati ob začetku sezone. Odločili smo se, da bo to 
v nedeljo, 04.oktobra od 12.00 ure dalje na rugby igrišču v Stanežičah. Piknik bomo izpeljali seveda ob ugodnih 
vremenskih razmerah. O podrobnostih in o načinin prijave in poteku piknika, vas bomo obvestili še naknadno. 

OTROŠKI BAZAR 

Kot morda že veste, se bomo letos od 18.-20- septembra (vsak dan od 9.00-19.00 ure) udeležili prireditve 
»Otroški bazar«, ki bo potekala na Gospodarskem razstavišču. Vesli bomo, če nas pridete pogledat na naš 
razstavni prostor, kjer bomo predstavljali našo dejavnost in programe v klubu. 

40 LET OLIMPIJE 

Še vedno praznujemo 40 let našega delovanja in praznovali ga bomo do konca tega leta. O vseh naši aktivnostin 
v zvezi z obletnico, vas bomo sproti obveščali, seveda bo najpomembnejši naš »MIKLAVŽ«, ki ga bomo letos 
skušali organizirati tudi malo bolj slovesno, kot običajno. Kot vedno, tudi letos računamo na vas dragi starši, saj 
brez vaše pomoči ne bo šlo. Hvala vsem tistim, ki se boste odločili po svojih močeh pomagati. 

POMEMBNO 

Tukaj vam dajemo nekaj dodatnih informacij in prošenj: 

•   Vabimo vas, da postanete član kluba Pristopno izjavo vam bomo poslali kar po elektronski pošti. 
Članarina za odrasle člane kluba znaša 30€ 

•   Tudi mi se pridružujemo skrbi za našo Naravo in vas pozivamo, da se tudi vi odločite, da vam lahko 
položnice in Informatorje pošiljamo kar po elektronski pošti 

•   Veseli bomo, če se boste tudi vi odločili dati del svoje dohodnine klubu. To lahko storite tako da 
izpolnite Formular-zahtevek, ki je tudi na naši spletni strani v rubriki o klubu/dokumenti,  lahko pa ga 
dobite in oddate tudi v pisarni ali pa nam ga pošljete  po pošti.  

•   V začetku oktobra bomo organizirali delavnice s športno psihologinjo ga. Tino Jeromen za peto in šesto 
selekcijo naših plavalk in plavalcev. 

 

 

 

15.09.2015                   Plavalni klub Olimpija 

 

 

 


