
 

Plavalni klub Olimpija 

Celovška cesta 25 

1000 Ljubljana 

ID za DDV: SI94791635 

TRR: 02085-0017414096 

Matična številka: 5271835 

t:  +386 1 433 42 43 

m:  +386 41 38 64 56 

e: pko@siol.net 

w: pk-olimpija.si 

 

INFORMATOR – NOVEMBER 2018 

Spoštovani starši, plavalke in plavalci ! 

 

»Krompirjeve počitnice« so mimo, pa nam misli že uhajajo k  »veselem decembru«, ki nam bo upajmo, postregel z 
veseljem, zadovoljstvom in družinsko srečo, predvsem pa z našim 27-im Miklavžem. Naše plavalke in plavalci so že 
uspešno nastopili na prvi tekmovanjih tako doma, ta vikend, pa bodo pričeli tudi s tekmovanji v tujini (Zagreb). Veseli 
nas tudi dejstvo, da kamor pridemo na tekmovanje, osvajamo medalje in dokazujemo, da se pri nas dobro dela in da 
imamo zelo borbene tekmovalke in tekmovalce. Bravo naši. Ne smemo pozabiti tudi tega, da so kar štirje naši plavalci v 
Ameriki, kjer uspešno študirajo in trenirajo. 

MIKLAVŽ 2018 

Organizacija našega mitinga že poteka in nekateri od vas ste nam že zagotovili pomoč. Smo pa še vedno »tanki« pri 
zbiranju sredstev in nagrad. Po informacijah iz našega sodniškega tabora je sodniška ekipa premajhna za kvalitetno 
izpeljavo mitinga, tako da bomo rabili nekaj dodatne pomoči sodnikov prijateljskih klubov, nekaj pomoči, pa bomo 
upamo dobili tudi od naših starejših plavalk in plavalcev. Letos bomo v redarsko službo, ki je na takem tekmovanju 
obvezna, povabili tudi naše polnoletne tekmovalce, saj imajo do kluba še obvezo opravljanja klubu koristnih ur. Če bi 
morda kdo med vami uspel pridobiti kakšnega donatorja ali sponzorja za oblačila sodnikov in organizatorja, bi nam 
tudi to zmanjšalo stroške. Lepo prosimo vse, ki ste dopise-predloge o sodelovanju poslali naprej, da nam v pisarno 
sporočite, če je bilo kaj uspeha. Pričakujemo pomoč tudi na večer pred tekmovanjem, ko se očetje plavalk in plavalcev, 
ki bodo nastopili na tekmovanju, zberejo v Tivoliju in v petek zvečer pripravijo bazen za tekmovanje. Tu bi še posebej 
za pomoč prosili starše najmlajših selekcij, predvsem tistih, katerih otroci bodo na tekmovanju tudi nastopali. 

Še vedno z veseljem pričakujemo vašo pomoč v kakršni koli obliki. Tekmovanje je zelo obsežno, je pa od uspešnosti 
tekmovanja v veliki meri odvisno tudi naše novoletno praznovanje za naše člane kluba. Hvala tudi za dobro voljo in 
namen. Vemo, da so za sponzoriranje in doniranje težki časi, vemo pa tudi to, da se pa morda le da pridobiti kakšne 
nagrade in darila. Kot že nekaj zadnjih let srečolova na tekmovanju ne bo, ga bomo pa priredili za naše plavalke in 
plavalce na novoletnem srečanju in tudi tam bomo potrebovali kakšna zanimiva darilca. Hvala za pomoč in se vidimo 
na MIKLAVŽU. 

OPREMA 

V naših omarah je še kar veliko redne plavalne opreme PKO, zato vas vabimo, da naročite zimske kape z imenom ali 
brez, kapucar prav tako z imenom ali brez, dolge in kratke hlače, plavalne kape, brisače, kopalke pa imamo v glavnem 
samo še najmanjše številke, žal pa tudi nimamo več vseh številk naših trenirk. Ker bomo po vsej verjetnosti v naslednji 
sezoni naročali nove trenirke, nima smisla, da še naročamo take kot jih imamo sedaj. 

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 odpoveste 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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