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INFORMATOR – DECEMBER 2017 

Spoštovani starši ! 

 

 

Ho, ho, ho …. pa smo že v veselem Decembru. Lučke so prižgane, mraz je pritisnil in nakupovalna mrzilica je v 
vzponu. Prejšnjo soboto smo zelo lepo in dokaj hitro izpeljali našega jubilejnega 26-tega Miklavža. Kot običajno 
smo bili z organizacijo kar uspešni, saj nam je tudi letos uspelo za vsakega udeleženca mitinga zagotoviti 
drobno sladko nagrado. Glede na dosežene rezultate naših plavalk in plavalcev, tako v Ljubljani, kakor tudi 
teden pozneje v Mariboru, smo lahko zelo zadovoljni, saj smo odnesli tri glavne nagrade, pa tudi ekipno smo 
suvereno zmagali. Tudi sicer pa smo začeli pridno tekmovati, saj v novembru in decembru praktično ni vikenda 
brez tekmovanja. Vso srečo in dobre rezultate želimo tudi našim reprezentantom Neži Klančar, Aljažu Kerču, 
Gašperju Štihu, Anji Jelesijevič in Sari Mihalič, ki se bodo z reprezentanco Slovenije, udeležili evropskega 
članskega prvenstva na Danskem (Neža in Aljaž) in na zelo močenega medanrodnega tekmovanja v Romuniji 
(Gašper, Anja in Sara). 

 

MIKLAVŽ 2017  

Ob tej priložnosti se uprava kluba še enkrat lepo zahvaljuje prav vsem, ki ste aktivno sodelovali pri organizaciji 
in izvedbi našega 26-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. Ob tej priložnost velika zahvala, ki ste se tudi na 
novo odločili svoje del dohodnine manenite klubu, seveda pša zahvala tudi vsem ki že nekaj zadnjih let 
namenjajo del dohodnine plavalnemu klubu Olimpija. Formular-zahtevek vam dodajamo v priponko, je pa 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. 

 

NOVOLETNA ZABAVA 

Bo v sredo, 20.12.2017 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. 
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OPREMA  

Žal smo dobili dokaj malo izpolnjenih naročilnic za opremo. Res je sicer, da vseh poslanih želja ne moremo 
izpolniti, ker robe enostavno nimamo. Smo pa naročili kopalke po zelo ugodni ceni in tudi nekaj različnih številk 
dolgih hlač. Za nahrbtnike še zbiramo ugodne ponudbe, ker ste vsaj tisti, ki ste poslali povpraševanje po opremi, 
pokazali dokaj velik interes za nabavo.  

 

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

 

 

05.12.2017                    Plavalni klub Olimpija 

 

 


