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INFORMATOR – JUNIJ 2018 

Spoštovani starši 

 

Prišli smo do običajno najbolj stresnega meseca v celem letu. Matura in borbe za ocene in letne uspehe so v teku 
zaključevanja, po tem pa olajšanje in zaslužene počitnice. Naše plavalke in plavalce čaka zelo delovni mesec julij in ob 
koncu državna prvenstva, ki bodo pri večini pokazala, kakšna bo nagrada za minulo delo v obdobju 2017-18. Tako pač 
je in to je tudi do neke mere smisel ukvarjanja z našim lepim športom. Ker so nam letos predčasno zaprli Tivoli, je bilo 
kar nekaj menjav lokacij treningov, ampak tu smo bili zares povsem nemočni. Urniki poletne vadbe treningov na 
Kodeljevem so v zaključni fazi sestavljanja. Do zaključka šole bo en razpored, ko pa se odpre bazen za kopalce pa bo 
spet nov urnik vadbe. Ker se tekmovalna sezona počasi bliža koncu, vas lepo prosimo, da poskrbite, da bodo plavalke in 
plavalci v dneh, ko ne bo pouka, redno prihajali na treninge, da se bodo lahko čim bolje pripravili na državna prvenstva, 
ki jih čakajo v juliju. To še posebej velja za najmlajše, vse tiste, ki so kandidati za nastop na državnem prvenstvu za 
mlajše dečke in deklice. Nekako logično se nam zdi, da vsi, ki redno trenirajo in dosegajo predpisane čase PZS, ob 
koncu tekmovalnega obdobja nastopijo na poletnem državnem prvenstvu, saj je to nekakšen dokaz in prikaz vloženega 
dela skozi vse leto.  

VARSTVO IN POLETNA ŠOLA NA KODELJEVEM 

Kot smo vas pred časom že obvestili, tudi letos na Kodeljevem prirejamo varstvo za naše najmlajše plavalke in 
plavalce. Priporočamo poletno varstvo za vse plavalke in plavlce 4. in 5. selekcije in seveda za tudi naše športne šolo 
plavanja, ki so tudi že okusili prve tekmovalne nastope. Za vse omenjene je plan tak, da bi lahko, poleg rednih dnevnih 
treningov pod strokovnim vodstvom, dan preživeli aktivno na bazenu na Kodeljevem. Program vključuje tudi kosilo, 
zabavo in počitek. Prijavnico za letošnje varstvo na Kodeljevem vam dodajamo v priponko in vas lepo prosimo, da nam 
čim prej sporočite, če vas varstvo v zaključku junija in julija (do državnega prvenstva za najmlajše), zanima.  Naš 
program redne poletne šole plavanja, ki ga letos prvič v naši klubski zgodovini pripravljamo skupaj z atletskim klubom 
Olimpija, se lepo polni, tako da se vam tudi v tej smeri zahvaljujemo vsem,ki ste naredili vsaj malo reklame za naš 
poletni program. 

DROGE, NE HVALA 

V sredo, 20. Junija ob 17.30 uri vas vabimo da se udeležite predavanja SLOADO (slovenske anti dopniške organizacije) z 
naslovom »Droge, ne hvala«. Po besedah predavateljev je predavanje primerno za vse plavalke in plavalce kategorije 
kadetinje, kadeti, mladinke, mladinci, članice in člani, zelo priporočljivo pa je predavanje tudi za njihove starše. Ker 
predavanje po besedah vodilnih SLOADO ni primerno za mlajše plavalke in plavalce vabimo in pričakujemo, da se bodo 
predavanja na vsak način udeležili njihovi starši. Predavanje bo potekalo v City hotelu, na lokaciji, kjer smo imeli tudi 
zadnjih nekaj rednih letnih skupščin kluba. 

FINANČNE OBVEZNOSTI 

Lepo prosimo vse starše, da tudi poleti redno izpolnjujete svoje finančne obveznosti do kluba, saj smo v teh mesecih, 
že tradicionalno v finančnih težavah. Vse dolžnike prosimo, da nemudoma poravnajo svoje dolgove do kluba. 
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