
 

Plavalni klub Olimpija 

Celovška cesta 25 

1000 Ljubljana 

ID za DDV: SI94791635 

TRR: 02085-0017414096 

Matična številka: 5271835 

t:  +386 1 433 42 43 

m:  +386 41 38 64 56 

e: pko@siol.net 

w: pk-olimpija.si 

 

INFORMATOR – JULIJ 2018 

 

Spoštovani starši ! 

 

Komaj so šole zaprle svoja vrata, že na veliko tekmujemo in vedno znova opažamo, kako kratka je poletna sezona in 
predvsem treniranje v velikem 50-metrskem bazenu. Kot verjetno že veste, sta bila dva naša plavalca (Neža in Aljaž) na 
sredozemskih igrah v Španiji in je Neža tam v disciplini 100 prosto osvojila, z odličnim rezultatom, bronasto medaljo. 
Večina naših plavalk in plavalcev pa pridno vadi na Kodeljevem in se udeležuje različnih tekmovanj doma in v tujini.  
Kot vsako leto, tudi letos trenerji upajo, da se bodo plavalke in plavalci do državnih prvenstev 100% posvetili plavanju 
in na tekmovanjih v juliju dosegli pričakovan napredek. Letos so državna prvenstva kar zgodaj, tako da najmlajši v 
Kranju pričnejo že v soboto 14. julija, nadaljujejo dečki in deklice 20. julija na Ravnah na Koroškem, starejše tri 
kategorije pa zaključijo od 26.-29 julija v Kopru. Upamo, da ste, predvsem v mlajših kategorijah, starši prilagodili tudi 
vaš dopust tako, da bodo lahko vaši otroci z državnim prvenstvom zaključili plavalno sezono. 

STROŠKI TEKMOVANJ (DRŽAVNIH PRVENSTEV) 

Za najstarejše tri kategorije smo rezervirali prenočišča in prehrano za večino v hotelu Koper, kjer je polni penzion brez 
turistične takse 50€ na osebo. Za dečke in deklice pa smo rezervirali spanje in prehrano v penzionu Miler Marin v 
Šentanelu pri Ravnah na Koroškem, kjer pa je penzion od 40-45€ na osebo. Ker imamo s financami, ki nam jih 
soparticipira MOL vsako leto večje težave, trenutno nismo sposobni založiti za stroške v Kopru in na Ravnah. Iz tega 
razloga vam bomo prihodnji teden poslali položnico za plačilo stroškov bivanja in prehrane v Kopru in na Ravnah. 
Prosimo, da to sprejmete z razumevanjem in poravnate stroške pred odhodom na državna prvenstva. Poračun za 
stroške prevoza in štartnine, bomo naredili takoj po državnih prvenstvih. 

VADNINE IN TEKMOVALNI STROŠKI 

Vse starše lepo prosimo, da poravnajo vse obveznosti do kluba za sezone 2017-18, da ne bo v septembru, ko bomo 
pričeli z novim tekmovalnim obdobjem, težav in zapletov. Vsem, ki imajo dolgove do kluba bomo poslali spisek odprtih 
postav in jih lepo prosimo, da takoj poravnajo. Če pa opazite kje napako, pa vas prosimo, da nam to nemudoma 
sporočite, da popravimo našo morebitno napako.  

POLETNA ŠOLA PLAVANJA IN VARSTVO NA KODELJEVEM 

V ponedeljek 02. julija smo na Kodeljevem pričeli s poletno šolo plavanja in atletike. Imamo seveda tudi varstvo za 
naše plavalke in plavalce nižjih selekcij, ki poleg druženja tudi redno trenirajo in se pripravljajo za zadnja tekmovanja v 
juliju. Če imate možnost, vas lepo prosimo, da našo  poletno šolo na Kodeljevem, priporočite še komu, saj imam še 
nekaj prostih mest.  
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