
Peter Kauzer - slovenski 
zastavonoša

Številka 23, 4.7.2012

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.

OKS novice

V London na olimpijske igre odhaja 64 
slovenskih športnikov
Člani Izvršnega odbora Olimpijskega 
komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 
so soglasno potrdili strokovni predlog 
Odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije. Z drugimi besedami, na 
igre potuje 64 slovenskih športnic in 
športnikov, ki bodo imeli v času iger več kot 
ustrezno strokovno podporo.

Peter Kauzer bo nosil slovensko zastavo 
na odprtju olimpijskih iger
Najboljšega slovenskega kajakaša, Petra 
Kauzerja, je doletela čast, da bo 27. julija na 
odprtju olimpijskih iger v Londonu nosil 
slovensko zastavo.

Odličen nastop slovenskih športnikov na 
igrah Alpe - Jadran
Slovenska delegacija, ki je štela 91 
športnikov iz šestih različnih panog, je v 
dveh dneh skupno osvojila kar 62 odličij.

London 2012

Še zadnja možnost za nakup olimpijskih 
vstopnic
23 dni pred začetkom olimpijskih iger v 
Londonu imate še zadnjo možnost za nakup 
olimpijskih vstopnic.

Še 23 dni do olimpijskih 
iger v Londonu.

Najbolj aktualno

Spremljajte športnike - kandidate 
za nastope na OI v Londonu na 
strani Teama Slovenie.

Pridruži se nam

1. stran od 2

11.7.2012http://www.olympic.si/?801



Olimpijski marketing

SKB, Porsche Slovenija in Dnevnik s 
Teamom Slovenia do Ria de Janeira
V uvodu 15. seje IO OKS so trije sponzorji 
Teama Slovenia obnovili pogodbe za cikel 
London 2012 - Rio de Janeiro 2016, vključno 
z banko SKB, ki ostaja glavni sponzor 
Teama Slovenia in podpira slovenske 
olimpijce že od leta 1993.

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.

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
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