
London se je poslovil od 
paraolimpijskih iger

Številka 31, 12.9.2012

Dragi prijatelji športa. Pred vami so e-krogi, v 
katerih vas informiramo o najpomembnejših dogodkih v OKS-
ZŠZ, NPŠZ, mednarodnem olimpijskem gibanju in o ostalih 
področij našega delovanja.

London 2012

V Londonu so se končale še 
paraolimpijske igre
S slavnostno prireditvijo ob koncu 
paraolimpijskih iger se najboljši športniki 
invalidi poslavljajo do Rio de Janeira 2016.

OKS

Razpis za pridobitev štipendij
Objavljamo razpis za pridobitev in 
podaljšanje pravice do štipendije za 
športnike in športnice v Republiki Sloveniji za 
šolsko/študijsko leto 2012/2013.
Mini olimpijade tudi v letošnjem šolskem 
letu
OKS tudi v letošnjem letu ob izdatni podpori 
Fundacije za šport ter partnerjev SKB banke, 
Magistrat International in Petrol, izvaja 
projekt Mini olimpijada.

Olimpijski marketing

Z zlatimi točkami do posebnega popusta
Vsi, ki imate Petrolovo zlato kartico, boste ob 
unovčitvi 50-ih Zlatih točk lahko kolekcijo 
OKS kupili po posebni, za 30 odstotkov 
znižani ceni. 

Do olimpijskih iger v 
Sočiju nas loči še 513 
dni.

Najbolj aktualno

Veličasten sprejem za 
paraolimpijce na Aerodromu 
Ljubljana.

Pridruži se nam
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Tvitajmo za naše
V akciji Tvitajmo za naše, ki se je končala z 
zaključkum paraolimpijskih iger smo zbrali 
19.379 tvitov, kar je veliko več kot 
načrtovanih 10.000 tvitov.

Šport za vse

Koledar dogodkov
Za vas zbiramo številne športno-rekreativne 
prireditve in vadbe, ki so organizirane po 
vsej Sloveniji. Izberite svojo in poskrbite za 
zdrav življenjskih slog.

Kongres športne rekreacije 2012
Katedra za javno zdravje Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani in Oddelek za 
športno rekreacijo Fakultete za šport 
Univerze v Ljubljani vabita na srečanje 
strokovnjakov s področja javnega zdravja in 
športa.

Zdravo kopanje z olimpijsko kartico 2012
Olimpijska kartica vas bo razveseljevala in 
vam nudila dodatne ugodnosti ter popuste 
tudi v jesenskih mesecih.

Če se želite odjaviti od prejemanja Olimpijskih e-krogov prek OKS-a, kliknite tukaj.
Vaša zahteva bo nemudoma obdelana in z dnem odjave jih boste prenehali prejemati.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Celovška 25, 1000 Ljubljana
T: , E: info@olympic.si, W: www.olympic.si
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