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INFORMATOR – OKTOBER 2015 

 

Spoštovani starši ! 

 

Za nami je, za večino že kar mesec rednega dela v vodi in na suhem, šolske obveznosti pa so že redna zaposlitev 
vseh naših šolarjev, dijakov in študentov. V zadnjem trenutku nam je uspelo izpeljati klubsko druženje na 
pikniku v Stanežičah. Bilo je nekaj negodovanja, glede poznega oktobrskega termina, ampak se časovno 
enostavno nismo mogli prej uskladiti. Ali je bil trenerski tim zaseden (licenčni strokovni seminar, Otroški bazar), 
ali pa je bil zaseden teren v Stanežičah. Izšlo se je dobro, saj je še vreme nekako zdržalo in upamo, da ste se 
prijetno družili in zabavali. Hvala vsem, ki ste kar samoiniciativno prinseli še kakšen posladek, kar nam je dalo 
idejo, da bi vas tudi v bodoče prosili za tovrstno pomoč. Ideja namreč je, da bi sestavili skupino staršev, ki bi ob 
takih in podobnih klubskih akcijah, prevzeli del organizacije.   

Kot večina verjetno že veste, klubsko vodstvo pripravlja strategijo razvoja kluba do leta 2024. Kot vse kaže, 
bomo eden redkih slovenskih športnih klubov, ki mu je pomembno, kaj se bo z njim dogajalo tudi v malo 
daljšem obdobju.  

Kot vsako leto, smo tudi letos že pričeli z vsemi programi, ki so dobro zasedeni. 

MIKLAVŽ 2015  

Naš tradicionalni mednarodni plavalni miting se hitro bliža in ponovno si ne predstavljamo, da bi ga lahko 
izpeljali brez vaše pomoči. Kot verjetno že veste, bo letos naš Miklavž v soboto 28. novembra in ponovno ga 
bomo organizirali v sodelovanju  z Mariborskim Branikom. Pričakujemo vašo pomoč na vseh področjih, zato smo 
prošnje za kakršno koli sodelovanje že pripravili in jih lahko dobite v pisarni, lahko pa tudi po elektronski ali 
redni pošti že danes.  

NOVA OPREMA 

Z veseljem vam sporočamo, da smo za vse plavalke in plavalce, ki plavajo v naših selekcijah in v športni šoli 
pripravili presenečenje. V kratkem bodo dobili simpatičen kompletek klubske opreme, ki bo vseboval dve brisači, 
kopalke in plavalni kapico. Malo potrplenja bo potrebno le še pri nabavi kopalk, ker dobavitelj že sedaj zamuja 
skoraj mesec dni. Naredili bomo vse kar bo v naši moči, da bo do prvih tekmovanj oprema že v rokah vaših otrok. 
Pripravljamo tudi po-naročilo za našo uradno opremo, zato vas vabimo, da nam čim prej sporočite, če naročate, 
še kakšen kos opreme. Nekaj trenirk imamo še na zalogi. Glede klubske opreme, je s strani uprave kluba v 
pripravi tudi pravilnik o nošenju klubske opreme.  

ČLANSTVO 

Glede na nove usmeritve, ki se dogajajo v našemu klubu, bi zelo radi obudili tudi članstvo v našemu klubu. Poleg 
vseh članov vodstva in vseh trenerjev, učiteljev in vaditeljev, ki so že člani kluba, si želimo tudi širše članstvo 
vas staršev. Če ste se pripravljeni včlaniti v PKO, nam to sporočite v klubsko pisarno, pa vam pošljemo pristopno 
izjavo. Kot člani kluba, boste sicer dolžni plačati letno članarino 30€, vendar boste povabljeni na vse klubske 
akcije in deležni kakšnega dela klubske opreme. Več nas bo, boljši bomo...... 
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ZAHTEVEK ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJO KLUBU 

Vse starše in prijatelje kluba, ki svojega dela dohodnine ne namenjate nobeni civilni združbi, ponovno prosimo, 
da se delu dohodnine odpovedo v korist kluba. Formular-zahtevek je tudi na naši spletni strani v rubriki naš 
klub/dokumenti,  lahko ga pa dobite tudi v pisarni ali pa po pošti. Lepa hvala tistim, ki ste del dohodnine že 
namenili našemu klubu in ki boste to storili tudi v prihodnje. 
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