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Spoštovani predstavniki športnih zvez in društev! 
 

 

Olimpijski komite Slovenije že vrsto let  pripravlja »Program ugodnosti« za  članice OKS – 
nacionalne panožne in občinske športne zveze. Preko članic so ugodnosti deležni tudi njihovi  

klubi in društva,  namen programa pa je pripomoči k njihovemu lažjemu delovanju. 
Predstavljamo vam  ugodnosti, ki ste jih lahko deležni v novem olimpijskem ciklu London 

2012- Rio de Janeiro 2016 in vam jih ponujajo poslovni partnerji OKS. 

 

 Upamo, da boste tudi v tem štiriletnem obdobju našli v Programu ugodnosti kaj primernega 
in koristnega za vas. 

 

KAKO DO UGODNOSTI? 
 

Na našem naslovu na podlagi pisne vloge nacionalne panožne ali občinske športne zveze 
zaprosite za  bonitetni kupon, s katerim pri ponudniku uveljavljate dogovorjeni popust. Vse 

ugodnosti veljajo do izteka podpisanih partnerskih pogodb. 

 

Za  informacije o koriščenju ugodnosti se obrnite na: 

Olimpijski komite Slovenije 

Dragica Koželj 

Celovška cesta 25 

1000 Ljubljana 

T: 01 230 60 04 

e-pošta: dragica.kozelj@olympic.si 

 

 

 



 

 

 
 

SEZNAM POSLOVNIH PARTNERJEV in NJIHOVE UGODNOSTI 
 

1. DNEVNIK, časopisna družba, d.d. 
 
V redni tedenski rubriki »Izberi zdravo rekreacijo« v časopisu Dnevnik nudijo brezplačno 
najavo športno-rekreativnih prireditev.  
 
Za dodatne informacije se obrnite na: 
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez 
Gorazd Cvelbar  
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 
T: 01/230 60 28 
e-pošta: gorazd.cvelbar@olympic.si 
ali  
Spletni naslov: www.dnevnik.si 
 

2. GRAND HOTEL UNION, d.d. 
 
V Grand hotelu Union vam nudijo: 
- 20% popust na uradne cene nočitev v hotelu in  
- do 50% popust pri najemu konferenčnih dvoran. 
 
Spletni naslov: www.gh-union.si 
Kontaktna oseba  s strani GHU: Tanja Mrša  
T: (0)1 308 10 71  
 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  
 

3. KOMPAS, d.d. 
 
Partner nudi 5% popust na paketne aranžmaje, pri čemer so izvezete posebne akcije – First 
minute, Last minute, …) Popusti se med seboj ne seštevajo. 
 
Kontaktna oseba s strani Kompasa: 
Peter Leskovšek  
T: 01 200 62 41  
Spletni naslov: www.kompas.si 

mailto:gorazd.cvelbar@olympic.si
http://www.dnevnik.si/
http://www.gh-union.si/
http://www.kompas.si/


 

 

 
 

 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  
 

4. PEAK  
 
Opremljevalec in veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije, Peak, je skupaj z OKS-
om pripravil nacionalno kolekcijo za zveze članice OKS, ki vključuje različna športna oblačila 
in dodatke. Kolekcija, narejena iz kakovostnih materialov, je v slovenskih športnih barvah – 
zeleni, modri in beli – in vključuje vse oblikovalske zakonitosti, priporočene s strani OKS-a za 
pripravo športnih tekmovalnih oblačil. 
 
Članstvo v Olimpijskem komiteju Slovenije vam prinaša tudi 50 % olimpijski popust pri 
nakupu izdelkov iz nacionalne kolekcije. 
 
Naročila bodo potekala dva krat na leto, in sicer: 
1. naročilo do konca MAJA, dobava v OKTOBRU 
2. naročilo do konca SEPTEMBRA, dobava v MARCU  
 
Za prodajo nacionalnega kompleta skrbi podjetje Rodeo Team, d.o.o., pri katerem lahko 
dobite ponudbo z naborom izdelkov in jih pri njih tudi naročite. 
 
Kontakt: 
Rodeo Team, d. o. o. 
Roman Ušaj 
 
Koroška cesta 53c 
4000 Kranj 
T: 04 20 15 400 
F: 04 20 15 401 
E: roman@rodeoteam.si 
 

5. UNIOR kovaška industrija, d.d. 
 
Delniška družba Unior ponuja vsem zvezam članicam kakovostne storitve s področja 
hotelirstva, zdravstva in športa, pri čemer bodo deležni naslednjih popustov do izkoristka 
pogodbeno omejene kvote: 

 20% popust na penzionske storitve in 
 100% popust za najem športnih objektov (dvorana,...) 

Sistem koriščenja bonitet oz. popustov: 

 Zveze članice naredijo povpraševanje pri OKS-u glede razpoložljive kvote.  



 

 

 
 

 V primeru razpoložljive kvote se zveza članica pri Unitur-ju pozanima o možnosti 
koriščenja prostih kapacitet oz. storitev na Rogli oz. v Termah Zreče in zaprosi za 
pripravo ponudbe. 

 Unitur pripravi ponudbo glede na razpoložljivost namestitvenih in športnih kapacitet in 
storitev ter jo posreduje povpraševalcu in v potrditev OKS-u. V ponudbi mora biti jasno 
prikazana vrednost, ki jo krije OKS na podlagi sklenjene pogodbe (dogovorjenih 20% za 
penzionske storitve oz. 100% za najem športnih objektov, rekvizitov, seminarskih 
prostorov in opreme ter koriščenje rehabilitacije). 

 Po potrditvi OKS ter zveze članice Unitur opravi rezervacijo za želene storitve in izstavi 
(pred)račun na koristnika storitev za 80% predvidenih storitev (morebitna razlika ob 
odhodu), 20% oz. 100% pa se fakturira neposredno OKS, ki za isti znesek izstavi kontra 
fakturo in predlog za kompenzacijo.  

 20% popust se nanaša na penzionske storitve, medtem ko se preostale storitve (najem 
športnih objektov, rekvizitov, seminarskih prostorov in opreme ter koriščenje 
rehabilitacije) v celoti črpajo iz kvote – za oboje se za pripadajoči odstotek (20%  oz. 
100%) račun izstavi na OKS.  

 
Kontaktna oseba s strani Unitur-ja: 
Matej Jugovar   
Trženje/Marketing 
T: 03 75 76 176, 
 matej.jugovar@unitur.eu 
Unior, d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, 324 Zreče, www.unitur.eu 
 
Anže Polanec 
T: 03 75 76 175 
 anze.polanec@unitur.eu 
Unior, d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, 324 Zreče, www.unitur.eu 
 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
E-pošta: dragicak@olympic.si  

 

6. OBSERVER GENION CLIPPING, podjetje za spremljanje in 
analizo medijev, d.o.o. 

 
Obeserver Genion Clipping nudi 15% popust na ceno storitev iz njihove ponudbe, ki 
obsegajo dnevno spremljanje objav, izdelavo poročil, vsebinsko in finančno 
vrednotenje izbranih objav.   
Spletni naslov: www.genion-clipping.si 
 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Matic Švab  
T: (0)1 230 60 15 

mailto:matej.jugovar@unitur.eu
http://www.unitur.eu/
mailto:anze.polanec@unitur.eu
http://www.unitur.eu/
http://www.genion-clipping.si/


 

 

 
 

F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: matic.svab@olympic.si  
 
 
 

7. BDO EOS SVETOVANJE, d.o.o. 
 
Svetovalno podjetje nudi 10% ekskluzivni neodvisni popust na cene svojih storitev. 
 
Spletni naslov: www.bdo.si 
 
 
 

8. BAUERFEIND, d.o.o. 
 
Podjetje nudi 10% popust na cene svojih proizvodov. 
 
Spletni naslov: http://www.bauerfeind.si/html/  
 
Kontaktna oseba  s strani OKS: 
Taja Škorc 
T: (0)1 230 60 31 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: taja.skorc@olympic.si  

 

9. STING TRADE, d.o.o. 
 
Glede na vrsto in obseg storitev partner zagotavlja od 5 do 50% ekskluzivni neodvisni popust 
na cene svojih storitev. 
 
Spletni naslov: www.sting-trade.si 
 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  
 

10. PRINT DIVISION 
 

Nudi nacionalnim  panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom 
- 20% popust  na ceno svojih storitev.  

mailto:matic.svab@olympic.si
http://www.eos.si/
http://www.bauerfeind.si/html/
http://www.tend.si/
mailto:dragica.kozelj@olympic.si


 

 

 
 

 
Kontaktna oseba s strani print Divison: 
Vinko Veršec 
T: (0)2 33 04 270 
E-pošta: vinko@print-division.com 
Spletni naslov: http://www.print-division.com 
  
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Matic švab 
T: (0)1 230 60 15 
F: (0)1 230 60 20 
E-pošta: matic.svab@olympic.si  
 
 

11. TRANS LINGUIS  
Nudi  nacionalnim panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom  
- 30% popust na ceno prevajalskih storitev. 

 
 Kontakt Trans Linguis: 

T: 059 190 690 
GSM: 040 671 127 

E-pošta: info@trans-linguis.si 
 

Kontaktna oseba s strani OKS: 
Taja Škorc 
T: (0)1 230 60 31 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: taja.skorc@olympic.si  
 
 

12. HELEDIS  
 

Nudi  nacionalnim panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom  
- 10% popust na ceno svojega blaga in storitev. 
 
Kontaktna oseba s strani Heledis: 
 
T: 03 428 26 13 
E-pošta: komerciala@heledis.si 
 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  

mailto:vinko@print-division.com
http://www.print-division.com/
mailto:matic.svab@olympic.si
mailto:taja.skorc@olympic.si
mailto:dragica.kozelj@olympic.si


 

 

 
 

13. GRAFIKA GRACER   
 

Nudi  nacionalnim panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom  
- 10% popust na ceno svojih storitev. 

 
 
Kontaktna oseba s strani Grafike Gracer: 
Miran Gracer 
T: 03 545 26 66 
E-pošta: direktor@grafika-gracer.si; gracermiran@siol.net 

 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  
 

 

14. STEKLARNA ROGAŠKA  D.D. 
 

Nudi nacionalnim  panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom 
- 15% popust  na ceno svojih storitev.  

 
Kontaktna oseba s strani Steklarna Rogaška : 
Igor Iršič  
T:  (0) 3 81 80 186 
E-pošta: igor.irsic@stek-rogaska.si 

 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  
 

15. HELIOS D.D. 
 

Nudi nacionalnim  panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom 
- 20% popust ob takojšnjem plačilu za nakup barv in lakov v prodajalni Mavrica, popusti se 

ne seštevajo.   
 

Kontaktna oseba s strani Heliosa : 
Polona Stare  
T:  01 729 81 83 
E-pošta: polona.stare@helios.si 
 

mailto:direktor@grafika-gracer.si
mailto:gracermiran@siol.net
mailto:dragica.kozelj@olympic.si
mailto:dragica.kozelj@olympic.si


 

 

 
 

Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  

 

16. E-LABORAT, svetovalno analitična družba, d.o.o. 
 

Nudi nacionalnim  panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom 
- 30% popust  na ceno svojih storitev.  

 
Kontaktna oseba s strani E-Laborata: 
Primož Žižek  
E-pošta: primoz.zizek@e-laborat.si  

 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Maja Tomc 
T: (0)1 230 60 40 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: maja.tomc@olympic.si 
 
 

17. EVENT MANAGER D.O.O. 
 

Nudi nacionalnim  panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom 
- 15% popust  na ceno svojih storitev.  

 
Kontaktna oseba s strani Event manager d.o.o.: 
 
Marko Puc 
T: (0)1 60 03 720 
E-pošta: marko.puc@sonce.net 
Spletni naslov: http://www.eventmanager.si 
 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Matic Švab  
T: (0)1 230 60 15 
F: (0)1 230 60 20 
E-pošta: matic.svab@olympic.si 
 
 

18. HRIBAR-OS d.o.o. 
 

Nudi nacionalnim  panožnim zvezam in občinskim zvezam ter njihovim klubom in društvom 
- 25% popust  na ceno športnih rekvizitov.  

mailto:dragica.kozelj@olympic.si
mailto:primoz.zizek@e-laborat.si
mailto:maja.tomc@olympic.si
mailto:marko.puc@sonce.net
mailto:matic.svab@olympic.si


 

 

 
 

Kontaktna oseba s strani Hribar-OS d.o.o. : 
Jože Hribar 
T: 590 370 57 
F: 590 458 30 
E-pošta: jozehribar@t-2.net ali hribar_os@t-2.net  
 
Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si  
 
 

19. TURKISH AIRLINES 
 

Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju s poslovnim partnerjem Turkish Airlines in 
partnerjem Kompas d.d.,  članicam OKS  nudi naslednje ugodnosti: 
- 5% popust  ali več na cene letalskih vozovnic, v kolikor  članice OKS naročijo letalske     
  vozovnice Turkish Airlines prek Kompasa, d.d., oz. OKS-a;  za promocijske cene popust ne  
  velja; točno  višino popusta se določi ob rezervaciji letalske karte, 
- boniteta pri količini prtljage: 

a) povečanje kilogramov 
       *dodatnih 10 kg prtljage (skupaj 40 kg za lete v ekonomskem razredu)  
       *dodatnih 20 kg prtljage (skupaj 50 kg prtljage za lete v poslovnem razredu) 
 

b) povečanje število kosov 
* možnost dveh kosov prtljage po 32 kg (2 x 32kg) 
 

- športna oprema – 1 kos smuči in 1 kos golf opreme je brezplačen   
 
- popusti veljajo samo, ko članice OKS rezervirajo karto prek Kompasa, d.d., ki je nosilec    
  posebnih kod, prek katerih se določi višina popusta 
 
Prevoz športne opreme se plača po veljavnem ceniku (1kos smuči in 1 kos golf opreme je 
brezplačen). Športno opremo je treba predhodno najaviti, da ne bo prihajalo do zapletov. Vse 
podrobnosti lahko najdete na spodnji spletni strani. 
Popust lahko uveljavijo le na podlagi bonitetnih potrdil, ki jih ob rezervaciji oz. nakupu kart 
predložijo Kompasu d.d. 
Bonitetna potrdila izdaja zvezam članicam za vsakokratne potrebe OKS. 
 
http://www.turkishairlines.com/en-int/travel-information/baggage/sports-equipment 
 
Kontaktna oseba s strani Kompas d.d. : 
Mirjam Praprotnik  
T: 01 2006 342 
E-pošta: mirjam.praprotnik@kompas.si 
 
 

mailto:jozehribar@t-2.net
mailto:hribar_os@t-2.net
mailto:dragica.kozelj@olympic.si
http://www.turkishairlines.com/en-int/travel-information/baggage/sports-equipment


 

 

 
 

Kontaktna oseba s strani OKS: 
Dragica Koželj 
T: (0)1 230 60 04 
F: (0)1 230 60 22 
E-pošta: dragica.kozelj@olympic.si 
 
 

20. AVTOPARK  
Olimpijski komite Slovenije nudi možnost izposoje kombiniranih in osebnih vozil pod 
najugodnejšimi pogoji. 
  
Cenik:  

KOMBIBIRANO VOZILO VW TRANSPORTER 2.0 TDI 

NAJEM DO 2 URI 12,00 € 

NAJEM 1 DAN 50,00 € 

KOMPLETNO ČIŠČENJE  20,84 € 

 

OSEBNO VOZILO VW CADDY 1.9 TDI 

NAJEM 1 DAN 33,34 € 

KOMPLETNO ČIŠČENJE  16,67 € 

 
Cene ne vsebujejo 22% DDV. 
 
Cene vključujejo:   
- Stroške najema – enotna cena za celotno Evropo 
- Neomejeno število prevoženih kilometrov 
- Osnovno in kasko zavarovanje 
- 24 urno brezplačno »VW  Assistence« po Evropi v primeru okvare 
vozila po pogojih garancije 
 
Prevzem vozila je možen v Ljubljani na Celovški cesti 25, Hala Tivoli 
 
Dodatne informacije: 
OKS-ZŠZ 
g. Luka Kermelj 
Celovška 25  
1000 Ljubljana 
 
GSM: 051 376 290 , 
E-pošta: luka.kermelj@olympic.si   
 
 
 
 
 
 

mailto:dragica.kozelj@olympic.si
mailto:luka.kermelj@olympic.si


 

 

 
 

OKS-OLIMP, d.o.o.  
 

21. RAČUNOVODSKE STORITVE 
Konkurenčne cene računovodskih storitev z internetnim dostopom do računovodskih 
podatkov.  
  
Dodatne informacije:  
OKS-Olimp, d.o.o.  
ga. Sonja Intihar Šadl,  
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 
T:  01 230 60 14  
F:  01 230 60 34 
E-pošta: sonjai@oks-olimp.si   
  
Na podlagi pisne zahteve bo OKS preučil dosedanje poslovanje in članici poslal ponudbo.  
 
 
 

mailto:sonjai@oks-olimp.si

