
Franček Gorazd Tiršek srebrn 
na paraolimpijskih igrah

Številka 30, 5.9.2012

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

Prva medalja za Slovenijo 
na paraolimpijskih igrah
Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je v 
nedeljo na paraolimpijskih igrah v Londonu 
poskrbel za prvo slovensko medaljo.

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.

Na paraolimpijskih igrah 
nastopa 22 slovenskih 
športnikov.

Najbolj aktualno

Spremljajte slovenske 
paraolimpijce tudi na twitterju.

Pridruži se nam
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Mladinski olimpijski kamp
Rogla je od 28. do 31. avgusta 2012, na 
pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, na 
mladinskem olimpijskem kampu gostila 
skoraj 50 mladih zimskih perspektivnih 
športnikov in trenerjev.

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. 

Tvitajmo za naše
Izjemno uspešna akcija se nadaljuje tudi v 
času paraolimpijskih iger. Približujemo se 
številki 20.000 tvitov. Uporabljajte #oi2012si 
tudi ob nastopih naših paraolimpijcev.
Nagrada podjetja Helios d.d. za izbrani 
osnovni šoli
Helios d.d. je tudi v letošnjem letu nagradil 
dve osnovni šoli kot pomoč pri obnovi 
objektov. Osnovna šola Primoža Trubarja 
Velike Lašče in Osnovna šola Koper sta za 
sodelovanje prejeli bon v vrednoti 500,00 
EUR.

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.

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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