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132 let od rojstva Rudolfa 
Cvetka 

 

 Številka 40, 21.11.2012 
 
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. 

 

 Še 443 dni nas loči od 
olimpijskih iger v Sočiju. 
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OKS-ZŠZ 

 

Izobraževalni seminar za športne zveze  
Izobraževalni seminar na temo »Krizno 
obdobje v slovenskemu športu« v Termah 
Zreče je, kljub neugodnim gospodarskim 
kazalcem, izzvenel optimistično.  

 

132 let od rojstva prvega slovenskega 
dobitnika olimpijske medalje  
Sabljač Rudolf Cvetko je leta 1912 na 
olimpijskih igrah v Stockholmu, kot član 
avstrijske sabljaške reprezentance, osvojil 
srebrno medaljo v ekipnem tekmovanju s 
sabljo. 

 

Umrl legendarni nogometaš, trener in 
nogometni delavec Branko Elsner  
Iz ljubljanskega nogometnega prvoligaša 
Olimpije so sporočili žalostno vest, da je 
nekaj dni pred 83. rojstnim dnevom umrl 
nogometni strokovnjak Branko Elsner. 

 

Velik uspeh slovenskega športnega 
plezanja  
Mina Markovič je postala zmagovalka 
svetovnega pokala v športnem plezanju v 
težavnosti in kombinaciji. 

Olimpijski marketing 

 

Banka SKB, glavni sponzor Teama 
Slovenia, tudi letos dodatno podpira 
mlade športnike  
Banka SKB letos že tretje leto zapored 
pripravlja posebne ugodnosti za mlade 
športnike, ki prvič vstopajo v krog 
štipendistov. 

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. 

  

 

Najbolj aktualno 

Slovenija bo na evropskem 
prvenstvu v košarki prihodnje leto v 
predtekmovalni skupini igrala s 
Španijo, Hrvaško, Poljsko, Češko in 
Gruzijo. 

 

    

 

 

Pridruži se nam 
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Če se želite odjaviti od prejemanja Olimpijskih e-krogov ali novic 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: + 386 (0)1 230 60 00, E: info@olympic.si, W: www.olympic.si 

 

 


