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S prodajo olimpijske zapestnice 
zbrali 13.000 evrov 

 

 Številka 37, 24.10.2012 
 
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. 

 

 
Do sredozemskih iger v 
Mersinu je še 238 dni. 
  

 

 

 
Najbolj aktualno 
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Z olimpijsko zapestnico zbrali 13.000 
evrov za mlade športnike  
OKS in Petrol sta s prodajo olimpijskih 
zapestnic zbrala 13.000 evrov, ki so 
namenjeni mladim štipendistom. 

 

Vrhunski športniki na urjenju športne 
enote Slovenske vojske  
Primož Kozmus, Urška Žolnir, Peter Kauzer, 
Filip Flisar so le nekateri od odličnih 
vrhunskih športnikov, ki so se urili na vaji 
Slovenske vojske. 

 

Adecco H.R. in Olimpijski komite 
Slovenije skupaj do Rio de Janeira 2016  
Addeco in OKS sta na današnji seji 
Izvršnega odbora OKS podpisala pogodbo o 
sodelovanju za nadaljnja štiri leta.  
  

MOK novice 

 

Za OI v Londonu 400 milijonov funtov 
manj od zastavljenega proračuna  
Letošnje igre v Londonu so stale 491 
milijonov evrov manj od zastavljenega 
proračuna, je sporočila britanska vlada. 

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. 

 

V akciji Slovenija kolesari v letu 2012 
sodelovalo 22.737 kolesarjev  
S sklepno prireditvijo »Obalni kolesarski 
maraton«, ki je potekala 3. oktobra 2012 v 
Izoli, se je končala akcija Slovenija kolesari 
2012. 

  

Nike je podpisal pogodbo z 
Mednarodnim olimpijskim 
komitejem in bo uradni 
opremljevalec vseh zaposlenih pri 
MOK-u na uradnih tekmovanjih. 

    

 

 

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 

 

 


