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INFORMATOR – AVGUST 2017 

Spoštovani starši! 

 

Prišel je za večino tako zelo pričakovani zaključek tekmovalne sezone 2016-17.. Izjemno smo rezultatsko zaključili 
sezono, saj smo bili v obeh najmlajših kategorijah v ekipni uvrstitvi med tremi najboljšimi slovenskimi plavalnimi 
klubi.  Zares lep napredek so pokazali naši najmlajši saj so v končnem seštevku točk zbrali za skoraj 1/3 točk (cca. 
6.000 !!!!) več kot pozimi in nekaj časa ogrožali celo pozimi daleč najuspešnejšo PK Ljubljano. Tudi dečki in deklice 
so se borili zares srčno in so bili tudi večkrat med tekmovanjem na Ravnah v vodstvu. Na koncu nam je le malo 
sreče zmanjkalo, da bi postali celo ekipni prvaki v tej kategoriji. Seveda pa nas niso razočarali niti kadeti, mladinci 
in člani, na državnem prvenstvu v Kranju. Nov članski državni rekord ženske absolutne štafete 4x50 prosto in rekord 
Gašperja Štiha v disciplini 100 delfin v kadetski kategoriji so bili samo vrhunci naše izjemne predstave v Kranju. 
Osvojili smo 52 medalj od tega 18 v štafetah in 34 v posamičnih disciplinah v vseh kategorijah. 15 posamičnih in 7 
štafetnih državnih naslovov je zares lep dosežek. Ponovno smo dokazali, da lepo napredujemo in da smo po mnogih 
kriterijih, trenutno morda celo vodilni slovenski plavalni klub. Ne smemo pozabiti, da so naši mladinci in kadeti že 
opravili zelo kvalitetno delo na mladinskem evropskem prvenstvu (Klančar Neža, Mihalič David,in Matjaž Rozman) 
in da je na evropskih igrah mladih (kadeti) na Madžarskem, kjer je postavil tudi dva nova kadetska državna rekorda 
na 100 in 200 (rekord ki ga je imel Matjaž Koželj je bil star 31 let !!!) delfin zelo dobro plaval tudi Gašper Štih. 
Bravo naši !!! 

Čestitke vsem plavalkam in plavalcem in seveda trenerski ekipi, ki se res požrtvovalno trudi v vseh tekmovalnih 
selekcijah in športni šoli našega kluba. 

Kljub standardno slabim pogojem za treniranje in težki finančni situaciji, je bila po strokovni oceni sezona 2016-17 
ena, če ne celo najuspešnejša sezona v zgodovini plavalnega kluba Olimpije. Iskrena hvala vsem, tako plavalkam in 
plavalcem in seveda tudi vam staršem, da lepo sodelujemo in nudimo vašim/našim otrokom priložnost za veselje, 
dobro počutje in uspešno udejstvovanje v enemu najbolj zdravih in najlepših športov. Mislimo pa, da si veliko 
zahvalo zaslužijo tudi naši trenerji, ki zares požrtvovalno in kvalitetno opravljajo svoje delo. 

TEKMOVALNA SEZONA 2017-18 

Žal pa za prihajajočo sezono ne moremo biti tako zelo optimistični, saj so se v službi za šport pri MO Ljubljana 
odločili, da nam bodo v Ljubljani še poslabšali pogoje za treniranje. Iz svojih »strokovnih virov« so namreč ugotovili, 
da ljubljanskim plavalnim klubom za redno treniranje zagotavljajo preveč sofinanciranih bazenskih prog, tako da so 
nam, kljub popolnoma primerljivi naši kandidaturi za proge z lanskim letom, v prihodnji tekmovalni sezoni, priznali 
bistveno manj ur treninga. To seveda ne pomeni nič dobrega. Seveda smo se na rezultate kandidature pritožili, 
vendar smo v velikih dvomih, da nam bo pritožba vsaj delno ugodena. In če vam dodatno razkrijemo, da do tega 
trenutka od mestne občine za delovanje kluba nismo dobili še niti €, potem vam je morda že povsem jasno, da smo 
kar v težavah.  

VADNINE IN TEKMOVALNI STROŠKI 

V današnji pošti vam pošiljamo že zadnjo položnico za obdobje 2016-17 s stroški tekmovanj in opreme. Lepo bi vas 
prosili, če bi lahko te položnice poravnali še pred dopusti. Lepo prosimo tudi dolžnike, da poravnajo svoje dolgove 
vsaj do pričetka nove sezone, ker z dolgovi do kluba, se ne bo dalo pričeti nove sezone. Kot vsa leta vas opozarjamo 
na sklep upravnega odbora, da plavalke in plavalci, ki nimajo poravnanih obveznosti do kluba za preteklo sezono, 
ne bodo mogli pričeti z novo.  
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OB KONCU SEZONE 

Še enkrat se vsem staršem, starim staršem, prijateljem in simpatizerjem kluba lepo zahvaljujemo, da ste nam 
pomagali pri kreiranju zares uspešne sezone. Vsako leto se vse  bolj držimo našega rekla, in se resnično trudimo, da 
vzgajamo zmagovalce življenja. Glede na trenutno situacijo in prognoze za drugo leto, bomo morali še bolj stopiti 
skupaj in družno premagati vse ovire, ki nas čakajo in ovirajo pri uresničevanju našega poslanstva. HVALA vsem. 

Prijeten dopust in počitnice želimo vsem in v začetku septembra spet na svidenje. 

 

 

8. 8. 2017  Plavalni klub Olimpija 


