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INFORMATOR – JUNIJ 2016 

 

Spoštovani starši 

 

Najprej opravičilo za pozno pošiljanje položnic in Informatorja. Ker smo zamenjali računovodstvo smo morali 
postopoma zamenjati tudi operacijski sistem za izdelavo položnic in ostalih računovodskih postopkov. Morali 
smo ugotoviti stanje plačil in neplačil na dan 31. maj in prišli do ne preveč dobre informacije, saj je bilo 
ugotovljeno, da nam starši dolgujete na ta datum preko 5000€. Ta dolg je nastal v zadnjih dveh mesecih in je v 
veliki meri vzrok, da vsi trenerji še niso dobili osebnega dohodka za maj 2016.  Drugi vzrok, da trenutno 
finančna situacija kluba ni dobra je tudi zamujanje MOL-a pri plačevanju pogodbenih obveznosti do našega 
kluba, saj nam do današnjega dne niso nakazali niti enega €. Lepo prosimo vse, ki še niste poravnali aprilskih in 
majskih položnic, da to v najkrajšem času tudi storite. Če bo šlo tako naprej, enostavno ne bomo več mogli 
zalagati štartnin in večine ostalih stroškov in bomo denar primorani pobrati v naprej, tako kot to delajo v večini 
slovenskih klubov. Težko bi nam bilo, če nekateri od naših plavalk in plavalcev zaradi neplačila, ne bi mogli 
nastopiti na tekmovanjih. Vemo, da so dokaj težki časi za finančne obveznosti, vendar praviloma prav tisti, ki 
najtežje poravnajo svoje obveznosti do kluba, to naredilo v roku ali celo pred njim. 

ZAKLJUČEK SEZONE 2015/16 

S 27. junijem se bo naš celotni pogon preselil na kopališče Kodeljevo.  Urnik vadbe bo gotov v kratkem, tako a 
boste v nekaj dneh izvedeli, kdaj bodo vaši otroci imeli treninge na Kodeljevem. 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 vsak dan, nastopijo na poletnem državnem 
prvenstvu, saj je to nekakšen dokaz in prikaz vloženega dela skozi vse leto.  

OBRAČUN PTUJ 2016 

Pri obračunu za pred prvomajske priprave na Ptuju smo z veseljem ugotovili, da so nam Termah zaračunali samo 
prijavno takso cca 1€, turistične pa ne, tako da smo vam obračunali in od obveznosti odbili 6 ali 5 €, odvisno od 
tega koliko časa je na pripravah bil vaš otrok. Če smo slučajno kje naredili kakšno napako, nas lepo prosimo 
opozorite, ker ni bila narejena namenoma.  

POLETNA ŠOLA IN VARSTVO 

Kot smo vas pred časom že obvestili, tudi letos na Kodeljevem prirejamo poletno šolo in varstvo. Za vas bo 
morda zanimivo poletno varstvo, saj bodo lahko vaši otroci trenirali, hkrati pa bodo lahko še preostanek dneva 
preživeli v prijetnem vzdušju na Kopališču Kodeljevo. V prilogi vam pošiljamo prijavnico, seveda varstvo pride v 
poštev samo za plavalke in plavalce mlajših selekcij, se pravi 5. in 6. selekcije in športne šole. Vsi plavalci bodo 
v eni skupini. 
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