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INFORMATOR – OKTOBER 2016 

Starši, plavalke in plavalci ! 

Oktober je tu, toplote prav nobene več, skratka jesen in tmurni dnevi so pred nami. Ampak v bazenih se pa dogaja 
na polno. Pričeli smo že z vsemi našimi programi, ki jih obiskuje preko 250 otrok, mladostnikov in seveda tudi 
odraslih. Po pričakovanju smo dobro uredili tudi naše kadrovske zadeve, tako da kolikor imam vpogleda v delovanje 
programov ni nekih konkretnih pripomb, celo občasno se da slišati tudi kakšne pohvale. 

SPLOŠNE POGODBE 

Zaradi objektivnih razlogov smo imeli našo prvo sejo upravnega odbora z manjšo zamudi, smo pa bistvene stvari 
glede delovanja kluba v začetku leta uredili pravočasno na korespondenčni seji. Opozorit vas moram, da vas je še 
kar nekaj, ki niste poslali podpisanih splošnih pogodb za tekmovalno obdobje 2016-17, ki so po sklepu našega 
vodstva od lani obvezne. Če ste zamudniki, vas lepo prosim, da pošljete pogodbo čim prej v klub, in da za datum 
oddaje napišete kar 30. 9. 2016, da ne bomo v nasprotju s klubskimi pravilniki in sklepi UO PKO. V kolikor pa ste se 
odločili, da iz kakršnega koli razloga ne boste podpisali pogodbe, pa prosim, da to čim prej sporočite v pisarno 
kluba, ker moram o tem obvestiti vodstvo kluba. 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

Upam, da niste pozabili na športne zdravniške preglede za vaše otroke.  Če ste prebrali pogodbe, si ti od letošnje 
tekmovalne sezone za vse obvezni, oziroma ste vi odgovorni, če se med treningi v vodi ali na suhem, zgodi kakšen 
zdravstveni zaplet pri vašem otroku. Vsi kategorizirani plavalke in plavalci, to velja za tiste, ki so že kadeti, mladinci 
in člani, bo zdravstvene preglede finančno pokril OK Slovenije, za vse ostale pa ste plačniki sami. Po elektronski 
pošti smo vam poslali tudi že dve ponudbi, ki sta dokaj poslovno primerljivi, seveda pa nikakor obvezni za vas. 

MIKLAVŽ 2016 

Z zares hitrimi koraki se nam približuje naš jubilejni plavalni miting Miklavž, ki ga bomo letos organizirali že 
petindvajsetič. Ob tej priložnosti prosimo za pomoč na več področjih predvsem starše, ki so pripravljeni kaj 
prispevati k tej naši zelo popularni plavalni tekmi. V klubu smo že pripravili dopise za morebitne sponzorje in 
donatorje, tako da jih lahko vsak trenutek dobite po kakršni koli poti, lahko pa nam pošljete samo kontakt 
morebitnih sponzorjev ali donatorjev in jih kontaktiramo sami. Seveda pa bomo pred in med samim tekmovanje 
potrebovali tudi kar lepo število rok in nog, saj bomo postavili tudi svoj sodniški zbor. Torej, če lahko pri 
organizaciji na kakršen koli način priskočite na pomoč nam sporočite. V veliki meri pa gre tu konec koncev za 
vaše/naše otroke. In upamo, da si vsi skupaj želimo, da bi se imeli čim lepše. 

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. 

 

11.10.2016  Plavalni klub Olimpija 


