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INFORMATOR – JANUAR 2016 

Spoštovani starši 

 

Veseli December smo preživeli, »posledice« bodo verjetno še nekaj časa vidne, ampak v bazenu poteka vse po 
starem. Med podaljšanimi Božično-Novoletnimi počitnicami je večina naših plavalcev pridno trenirala in se 
pričela pripravljati na državna prvenstva. Kot verjetno že veste, bomo letos soorganizator državnega prvenstva 
za mlajše deklice in dečke v »našem« Tivoliju. Tudi letos bomo še pred šolskimi počitnicami zaključili z 
državnimi prvenstvi in se bomo lahko že kar kmalu pričeli pripravljati za poletno sezono.   

OPREMA  

Končno smoo skompletirali vso naročeno opremo in upamo, da so vaši otroci zadovoljni z opremo, ki jim jo je 
podaril klub. Naročili smo nekaj več kopalk, tako da jih imamo še na zalogi, vendar vsem pač ne moremo 
garantirati, da bodo lahko še dodatno kupili kopalke. Seveda je to odvisno od zaloge številk. Glede naročila 
zimskih kap smo tudi ugodili vašim naročilom in imamo tudi še nekaj kap na zalogi, kar se pa ostale opreme 
(trenirke, majice in kratke hlače tiče), bo pa potrebno malo potrplejnja, kot semo že vsem tistim, ki ste imeli 
dodatna naročila, že pojasnili. Dogovorili smo se z novim izdelovalcem te naše opreme in upamo, da bo sedaj po 
novem letu prišel tudi naš čas. Žal pri teh zadevah ne gre vse vedno tekoče. 

KOMUNIKACIJA - POLOŽNICE 

Upamo, da ste se že navadili redne komunikacije s pisarno kluba tudi po elektronski pošti. Trudimo se, da vse 
pomembne zadeve čim prej pošljemo vsem staršem naših plavalk in plavalcev in želimo si tudi več vaših 
komentarjev, pa naj si bodo negativni ali pozitivni. Kot verjetno večina že veste, smo s 1.1. 2016 zamenjali 
računovodstvo in ga imamo sedaj pri Olimpijskem komuiteju Slovenije. S to zamenjavo želimo kompletno naše 
poslovanje narediti negotovinsko, tako da vas obveščamo, da plačevanje položnic na naši blagajni ne bo več 
možno. Hkrati pa vas še enkrat pozivamo, da se odločite, da vam lahko položnice za mesečne prispevke klubu, 
pošiljamo po elektronski pošti. Za enkrat vas žal še vedno 4/5 dobiva položnico in Informator po pošti. Seveda 
nam morate željo, da vam pošljemo položnico kar po mailu, spročiti v klubsko pisrano. Hvala. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2016  

Tudi letos se bomo udeležili pred prvomajskih priprav. Na predlog nekaterih članov uprave se še išče ugodna 
lokacija za priprave, če pa ne bomo našli boljše ponudbe, nas bodo pa na Ptuju ponovno z veseljem sprejeli. 
Trenerski tim se je odločil, da se bomo na priprave podali predvidoma v petek ali soboto , 23. ali 24.  aprila, 
vrnili pa v petek ali soboto 30. aprila 2016. Cen za dnevne penzione naših priprav še nimamo, bomo pa naredili 
vse, da bodo primerljive z lanskimi. Vsem, ki ste se  in se boste odločili za obročno plačilo priprav, vas lepo 
prosimo, da nam svoj namen čim prej sporočite v klubsko pisarno, da vam bomo poslali položnice. Prijavnice za 
priprave boste dobili skupaj z marčevskim Informatorjem po pošti ali po mailu. V skladu s spremembo plačilne 
politike, vam bomo letos tudi vsem poslali položnice za priprave, tako da plačevanja na blagajni več ne bo! 
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