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INFORMATOR – OKTOBER 2018 

 

Spoštovani starši, plavalke in plavalci! 

 

 

Končno smo pričeli normalno trenirati, tako v Tivoliju kakor tudi na Kodeljevem. K sreči so nam dovolili nekaj 
treningov opraviti tudi na kopališču Kolezija, ki je sicer rezervirana za tiste z globljimi žepi, tako da smo nekako 
prebrodili pomanjkanje plavalnih površin v septembru. Tako pač je pri nas v Ljubljani in klubi za te razmere nismo niti 
najmanj krivi. Ker so nam na mestni občini zmanjšali soparticipacijo za trenerje smo bili primorani, vsi klubi v Ljubljani, 
nekoliko povišati vadnino, o čemer smo vas pa že tudi obvestili v septembrskem Informatorju. 

Moramo pa ob tej priložnosti poudariti, da naša plavalka Neža Klančar, že kar na začetku sezone, tam daleč v Argentini 
na Olimpijskih igrah mladih dosega izjemne rezultate in se bliža državnim rekordom Sare Isakovič. 

MIKLAVŽ 2018 

Z zares hitrimi koraki se nam približuje naš plavalni miting Miklavž, ki ga bomo letos organizirali že sedemindvajsetič. 
Tudi letos vas ob tej priložnosti lepo prosimo za pomoč. Tekmovanja brez vaše pomoči spoštovani starši, ne bomo 
mogli izpeljali. 
Letošnjega Miklavža bomo izpeljali sami, brez sodelovanja s klubom iz Maribora, saj so se oni priključili tistim nekaj 
manjšim slovenskim klubom, ki so svoje mitinga podredili nekaterim manjšim slovenskim klubom, ki bodo svoje 
mitinge pod okriljem PZS, združili v Razvojnem pokalu PZS. Ljubljanski klubi in še vsi večji klubi v Sloveniji smo se 
odločili, da svoje mitinge obdržimo v primerljivih oblikah kot doslej. 

V tokratno elektronsko pošto vam dodajamo dopis za sponzorsko ali donatorsko sodelovanje, lahko pa ga vsak trenutek 
dobite po kakršni koli poti, tudi v fizični obliki v naši pisarni. Seveda 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 lepo prosimo sporočite. Tokrat bomo morali nagradni sklad (seveda ne bo denarni) 
izpeljat sami, zato bomo potrebovali veliko število nagrad, če bomo seveda želeli nagraditi najboljše v vseh 
kategorijah. Ker bomo imeli 4 kategorije deklet in fantov bi potrebovali nagrade mnogokratnika števila 8, če želimo, da 
vsak od najboljših dobi kakšno malenkost. 
V veliki meri pa gre tu konec koncev tudi za vaše/naše otroke zato upamo, da si vsi skupaj želimo, da bi se imeli čim 
lepše. Kar bo pa viška nagrad, če bo, bomo pa po sistemu srečolova razdelili med naše otroke od športne šole pa do 
najstarejše selekcije na novoletnem srečanju, tako kot vsako leto. 

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. 
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