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INFORMATOR – JANUAR 2019 

 

Spoštovani starši 

 

Tudi letošnji januar v zdravstvenem smislu ne obeta kaj dobrega. Za to obdobje dokaj visoke temperature kar kličejo 
viruse gripe in prehlade, tako da vas lepo prosimo, da poskrbite, da bodo otroci uživali čim več vitaminov in da jih 
opozorite, da pazijo tudi sami na svoje zdravje (kape, zimska oblačila, sušenje las pred izhodom iz bazena) in naj jih 
relativno toplo vreme ne zavede. Ob koncu tega meseca in v prvi polovici februarja se bodo odvijala vsa zimska 
prvenstva (Ljubljana, in 2x Maribor) in res bi bilo škoda, da bolezni preprečijo nastope naših plavalk in plavalcev.  Za 
državni prvenstvi najmlajših plavalk in plavalcev smo za obe kategoriji rezervirali hostel OREL, kjer bomo spali in imeli 
zajtrk, za kosilo in večerjo pa smo se kot je bilo v zadnjem času običajno, dogovorili v lokalu ANCORA v bližini 
namestitve. Za potovanje v Maribor, bomo za obe kategoriji naročili avtobus in bomo po vsej verjetnosti, zaradi 
znižanja stroškov potovali skupaj s PK Ljubljano. Glede povratka se bomo še dogovorili, saj vas običajno večina pride 
na tekmovanje in boste morda lahko domov otroke odpeljali v lastni režiji. Če imate v zvezi s tem kakršne koli 
pomisleke, vas lepo prosimo, da jih sporočite v pisarno ali pa trenerjem. Hvala 

MIKLAVŽ 2018 

Večina staršev vas je bila verjetno vsaj kakšno urico prisotnih na našem Miklavžu in verjetno se boste strinjali, da je 
bilo tekmovanje dobro obiskano in tudi dobro organizirano. Posebej dobro so se odrezali sodniki in elektrosnko 
merjenje tekmovanja, saj je tekmovanje potekalo hitro in brez zapletov. Ob tej priložnost pa se moramo dragi starši, 
zahvaliti prav vsakemu od vas, ki ste na kakršen koli način prispevali, da smo tudi našega 27-ega MIKLAVŽA spravili 
pod streho. 

OPREMA  

Razen s kopalkami (imam v glavnem samo male številke) smo z vsemi ostalimi kosi naše uradne opreme dokaj dobro 
založeni. Tudi nekaj nahrbtnikov (5) še imamo na zalogi, seveda še ne potiskanih. Po državnih prvenstvih bomo 
ponovno naročili nekaj zaščitnih plaščev (Park) tako da razmislite, ali potrebujete ta del opreme tudi za svojega otroka.  

VADNINA, TEKMOVALNI STROŠKI ... 

Lepo vas prosimo, da v najkrajšem možnem času poravnate vse obveznosti za leto 2018. Vsem, ki po naših podatkih 
nimate poravnanih vseh položnic za leto 2018, dodajamo v prilogi izpis finančnih dogodkov. Če boste kaj poravnali v 
času, ko naša komunikacija poteka, seveda smatrajte, da je naš opomin brezpredmeten, sicer pa vas lepo prosimo, da 
dolgove poravnate takoj. Neplačevanje obveznosti do kluba, nam zares kot smo vam že večkrat omenili, otežuje 
finančno poslovanje.  

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2018 

Po načrtu našega trenerskega tima se bomo tudi letos udeležili pred prvomajskih priprav na Ptuju, seveda, če slučajno 
ne dobimo še kakšne bolj ugodne ponudbe. Na Ptuju smo sicer že preliminarno mesta rezervirali in dobili smo 
zagotovilo, da nas bodo ponovno z veseljem sprejeli.  
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Trenerski tim okvirno predlaga, da bi naše priprave na Ptuju potekale od srede 24. Do torka 30. aprila 2019, se pravi 
polnih 6 dni. Za starejše plavalce prvih treh selekcij je planirano da ostanejo na pripravah še do 1. ali 2. maja.  O končni 
določitvi termina naših pred prvomajskih priprav boste seveda pravočasno obveščeni. Cen za dnevne penzione naših 
priprav še nimamo, bomo pa naredili vse, da bodo primerljive z lanskimi. Kot vsako leto, lahko priprave tudi letos 
plačate obročno. Vsem, ki ste odločeni za obročno plačilo priprav, svetujemo in hkrati lepo prosimo, da nam svoj 
namen, čim prej sporočite v klubsko pisarno, da vam bomo poslali položnice. Prijavnice za priprave boste dobili skupaj 
z marčevskim Informatorjem po pošti ali po mailu.  

NAVIJAČI PK OLIMPIJA 

Lansko leto smo prvič natisnili majice tudi za naše navijače in po splošnem mnenju so se dobro obnesle in bili ste, kot 
navijači PKO zelo vidni in baje tudi zelo učinkoviti. Nekaj lanskih majic imamo sicer še na zalogi, je pa morda dobra 
ideja, da bi jih tudi letos dali natiskati z morda novim navijaškim motivom PKO. Še vedno, ker nam to lani ni uspelo, pa 
prosimo vse starše naših tekmovalcev, da malo pomislite, če imate morda v mislih kakšnega sponzorja, ki bi nam pokril 
nakup 50-100 navijaških majic. Za zahvalo bi seveda dali na majico tudi znak njihove firme. Ker je to investicija ranga 
200-500€ (odvisno od tipa majic) upamo, da se najde kakšen podpornik našega kluba. Seveda pa rabimo informacijo o 
morebitnem sponzorju v najkrajšem možnem času, da izpeljemo vse potrebno tudi za tisk in/ali vezenje. Za otroke pa 
smo dali v delo tudi tatooje, tako da bo spet veselje na državnih prvenstvih,. 
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