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INFORMATOR – SEPTEMBER 2017 

 

Spoštovani starši, plavalke in plavalci ! 

Za naše tekmovalne selekcije se je novo obdobje 2017-2018 pričelo in starejše selekcije že pridno trenirajo na 
bazenu na Iliriji. Mlajše selekcije so pričele žal v deževnem vremenu in upamo, da bodo lahko izpeljali vsaj 
kakšen suhi trening v parku Tivoli. Selekcije smo na predlog trenerskega tima nekoliko spremenili in zaradi 
združitve prvih dveh selekcij, ostali na enakem številu selekcij kot lani. 

VADNINA, ČLANARINA …... 

Odločili smo se, da vam bomo letošnjo s prvo položnico za celoletno članarino in vadnino za mesec september 
2017, poslali tudi še kar nekaj materiala, zato vas lepo prosimo, da ga skrbno pregledate in nam sporočite tudi 
morebitne pripombe, kritike ali pomisleke. Dodali vam bomo spisek vseh klubskih plavalcev – tekmovalcev iz 
katerega bo razvidno, kakšne vadnine boste v obdobju 2017-18 plačevali. K sreči se je pritožba na službo za 
šport mesta Ljubljane za ljubljanski konzorcij plavalnih klubov dobro iztekla, tako da ne bo potrebno drastično 
višati mesečnih vadnin. Izjemno smo veseli, da ste popolnoma vsi sprejeli nov način plačevanja položnic in da 
vam lahko vse potrebne dokumente pošljemo kar po elektronski pošti. Lepo vas prosimo, da redno plačujete 
vaše obveznosti do kluba. Uprava kluba je že pred časom sprejela sklep, da plavalci, ki ne bodo imeli poravnane 
vadnine in tekmovalnih stroške za zadnja dva meseca, ne bodo mogli redno trenirati. Če se znajdete v resnih 
finančnih težavah, to pisno obrazložite vodstvu kluba in gotovo bomo našli rešitev. 

Morda samo še starši najmlajših, ki so se letos prvič vključili v tekmovalni pogon PK Olimpija, ne veste, da vsako 
leto višine vadnin izračunamo na podlagi rezultatov vaših otrok v preteklem tekmovalnem obdobju. Upoštevajo 
se samo rezultati olimpijskih disciplin (se pravi ne štejejo rezultati na 50 hrbtno, 50 prsno in 50 delfin) 
odplavani v 50 m bazenih.  

POGODBE 

V tokratni pošti vam pošiljamo tudi pogodbo za novo tekmovalno obdobje 2017-18, za katero vas prosimo, da jo 
do 30. septembra podpišete, če se seveda z njo strinjate. Boljši plavalke in plavalci, ki jim po našem pravilniku 
pripada tudi pomoč s strani kluba, boste v podpis dobili dve pogodbi. Če pogodbe ne boste podpisali, potem 
pravilnik PK Olimpija (poslali vam ga bomo skupaj s pogodbo v elektronski obliki, v tiskani pa po pošti, ko vam 
bomo poslali tudi s strani našega predsednika podpisano letno pogodbo) za vašega otroka ne bo veljal in ne bo 
mogel plavati v našem tekmovalnem delu kluba. Prosimo vas, da nam podpisano pogodbo v fizični obliki vrnete 
v dveh izvodih, še raje pa bi videli, če bi nam en izvod kar poskenirali in podpisanega poslali po elektronski pošti 
v pisarno. Hvala. 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

Opozarjamo vas tudi letos, da bodo morali plavalke in plavalce opraviti zdravstveni pregled. Strošek pregleda 
boste morali kriti sami, razen pri kategoriziranih plavalcih starejših kategorij, katerim športne zdravstvene 
preglede pokrije OK Slovenije. Če potrebujete pomoč pri iskanju ustrezne medicinske ustanove s strani klubske 
pisarne, nam obvezno čim prej sporočite. 
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SODNIŠKI ZBOR 

Naj vas že kar v začetku tekmovalne sezone, prosimo za pomoč. Nujno rabimo nekaj novih sodnic in sodnikov, 
zato vas vabimo, da opravite izpit za sodnika, ki ni pretirano zahteven in tako omogočite tudi svojim otrokom, da 
bodo imeli dobro in korektno sojenje na mitingih in državnih prvenstvih. Takoj ko bo dovolj prijav,  bomo 
organizirali tečaj iz teorije sojenja in potem na našem tekmovanju Miklavž še praktični del. Prijave sprejemamo 
v pisarni, lahko pa se prijavite tudi pri naših vodjih sodniškega zbora, gospodih Igorju Štihu ali Matjažu Kocijanu 

REKREATIVNO PLAVANJE 

Še enkrat vas vabimo da pričnete plavati z nami v večernih urah. V teh terminih imamo še nekaj prostih mest, ki 
bi jh bistveno raje zapolnili z domačimi močmi, kot pa z naključnimi rekreativci, ki pa jih je vsak dan več. Smo pa 
seveda s prostorom omejeni, tako da bo vse skupaj po sistemu »kdor prej pride, prej melje«. Vadbo, za vas starše, 
imamo ob torkih in četrtkih od 21.00-22.00 ure v Tivoliju. 

MIKLAVŽ 2017 

Ker si ne predstavljamo, da bi brez vaše pomoči, dragi starši, uspeli že 26-ič organizirati naš tradicionalni 
mednarodni plavalni miting »Miklavž 2017«, vas lepo prosimo, za pomoč na vseh področjih. Vašo pripravljenost 
pomagati nam čim prej sporočite v klubsko pisarno. Marsikaj lahko namesto vas opravimo mi, ker vemo, da ste 
zelo zaposleni in da za nekatere formalnosti enostavno nimate časa. Tekmovanje bomo organizirali v soboto, 25. 
novembra 2017. 

RAZNO 

Za vstope v bazena v Tivoliju in Kodeljevo, bodo plavalci tudi to sezono morali imeti članske izkaznice, zato vas 
vabimo, da nam, v primeru, da vaš otrok nima izkaznice, dostavite (seveda lahko preko trenerjev) slikico in bomo 
izkaznico v najkrajšem možnem času naredili. 

Od redne klubske opreme imamo na zalogi še nekaj trenirk, hlač od trenirke, kapucarjev, kratkih hlač, brisač, 
plavalnih in zimskih kap in manjših fantovskih in dekliških kopalk. Če vas karkoli od tega zanima, se lahko 
dogovorite s trenerji in po treningu pogledate v pisarni, če pa imate morda čas dopoldne, pa lahko po opremo 
pridete tudi v času uradnih ur. 

Ljubljana 15.09.2017 
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