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INFORMATOR – DECEMBER 2015 

Spoštovani starši 

 

Nekam neobičajno, ampak Veseli December se je v Ljubljani pričel že v zadnjih dneh novembra. Tudi mi smo 
našega 24-tega Miklavža izpeljali še v novembru, vendar to nastopajočih in nas organizatorjev prav nič ni 
zmotilo, da ne bi izvedli lepo mednarodno tekmovanje z malo nepričakovanim velikim obiskom. Čaka nas sicer 
še tekmovanje v Mariboru, vendar smo že na Miklavžu pokazali, da naša mladina dobro dela in zato tudi dobro 
plava. Glede na dosežene rezultate v Ljubljani, lahko tudi v Mariboru pričakujemo, da se bodo naše plavalke in 
plavalci borili za ekipno zmago. November je bil za naše plavalce sploh zelo uspešen, saj sta naša David Mihalič 
in Gašper Štih že na začetku sezone popravila tri državne rekorde v kratkih bazenih.  

MIKLAVŽ 2015  

Ob tej priložnosti se uprava kluba še enkrat lepo zahvaljuje prav vsem, ki ste aktivno sodelovali pri organizaciji 
in izvedbi našega 24-ega Miklavža. Dobili smo pohvale za uspešno organizacijo tekmovanja, sicer pa je bila za 
nas vse skupaj že najlepša nagrada, velika udeležba iz večine klubov iz Slovenije in nekaj klubov iz tujine.  

ZAHTEVEK ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJO KLUBU 

Še zadnjič letos predlagamo VAM staršem in prijateljem kluba, ki svojega dela dohodnine ne namenjate nobeni 
civilni združbi, da se delu dohodnine odpovedo v korist kluba. Le zakaj bi ta del vaše nerazporejene dohodnine 
ostal državi. Formular-zahtevek je tudi na naši spletni strani v rubriki naš klub/dokumenti, lahko ga pa dobite 
tudi v pisarni ali pa po pošti. Prepričani smo, da je v vaši bližini tudi kar nekaj vaših svojcev, prijateljev in 
znancev, ki morda sploh ne vedo, da lahko del (0,5%) svoje dohodnine namenijo komur želijo, oziroma 
neprofitnim organizacijam, ki delujejo v družbenem interesu. Lepa hvala tistim, ki ste del dohodnine že namenili 
našemu klubu. 

NOVOLETNA ZABAVA 

Bo v torek, 22.12.2015 od 17.00 do cca 19.30 ure v restavraciji firme SLOREST d.o.o na Verovškovi 55A. 
Natančne napotke in 100% potrditev termina in datuma, boste dobili še naknadno. 

OPREMA 

Smo v pričakovanju novih kopalk. Za nove kapucarje je zelo malo interesa, lahko pa naročite kape tudi z 
napisom imena. Upamo, da bomo v čim krajšem času prišli na vrsto tudi pri našem novem proizvajalcu sedanje 
opreme. Vsa naročila, ki jih že imamo, smo sicer že predali naprej, vendar je v tem decembrskem času zares 
težko priti na vrsto.  

 

Ob koncu leta želimo prav vsem, ki so na kakršen koli način povezani z našim klubom, vse naj naj v letu 2016. 
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