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INFORMATOR – DECEMBER 2016 

Spoštovani starši ! 

 

Ko v Ljubljani župan gospod Jankovič da znak, da se prižgejo v stari Ljubljani lučke pomeni, da se je pričel Veseli 
December, pa četudi smo še v novembru. Prejšnjo soboto smo zelo lepo in dokaj hitro izpeljali našega jubilejnega 
25-tega Miklavža. Na tekmovanju je nastopilo nekaj manj kot 500 otrok iz 22-ih klubov. Udeležba je bila nekoliko 
manjša kakor lansko leto, kar pa je bil tudi naš namen, saj smo bili od upraviteljev bazena lansko leto malo kregani, 
ker je bilo število nastopajočih že na robu dovoljenega in varnega. Glede na dosežene rezultate predvsem naših 
plavalk in plavalcev smo lahko zelo zadovoljni, saj smo odnesli tri glavne nagrade, ekipno pa smo letos morali 
priznati premoč plavalkam in plavalcem iz Raven na Koroškem. Tudi sicer pa smo začeli pridno tekmovati, saj v 
novembru in decembru praktično ni vikenda brez tekmovanja. 

MIKLAVŽ 2016  

Ob tej priložnosti se uprava kluba še enkrat lepo zahvaljuje prav vsem, ki ste aktivno sodelovali pri organizaciji in 
izvedbi našega 25-ega Miklavža. Dobili smo pohvale za uspešno organizacijo tekmovanja, sicer pa je bila za nas vse 
skupaj že najlepša nagrada, 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/sponzorji,  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, 20.12.2016 od 17.00 do cca 19.30 ure v restavraciji firme SLOREST d.o.o na Verovškovi 55A. Veseli 
bomo če se bo skromne obdaritev in pogostitve udeležilo čim več plavalk in plavalcev našega tekmovalnega 
pogona. Kot vse kaže bomo izpeljali tudi manjši srečelov, kjer bo seveda vsaka srečka zadela. 

OPREMA IN KOLEDAR 

Če bo šlo vse po planih, bodo vsi ki so jih naročili, še pred Božičem dobili, kapucarje. Zadeva se lahko zaplete edino 
še pri vezenju, vendar upamo da bo tako kot je bilo predvideno. Tudi za koledarje se trudimo, da jih bomo izdali 
pravočasno in da boste imeli končno enkrat domači letni koledar za 2017  

 

Ob koncu leta želimo prav vsem, ki so na kakršen koli način povezani z našim klubom,  vse naj naj v letu 2017. 
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