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13. let od smrti Leona Štuklja 

 

 Številka 39, 14.11.2012 
 
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. 

OKS-ZŠZ 

 

Dnevi OKS in izobraževalni seminar  
OKS-ZŠZ vabi na dvodnevni izobraževalni 
seminar, ki bo potekal v torek in sredo, 20. in 
21. novembra 2012, v konferenčnem centru 
Terme Zreče.  
  

 

IO OKS sprejel kriterije za OI v Sočiju  
Na seji IO OKS v so sprejeli kriterije za 
nastop na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 
leta 2014 ter obravnavali spremembe 
pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev 
v športu.  
  

 

13. let od smrti Leona Štuklja  
Slovenska olimpijska legenda je umrl le 4 dni 
pred svojim 101 rojstnim dnevom.  
  

 

Mladinski olimpijski kamp OFEM Utrecht 
2013 
Oglejte si film, ki je nastal na mladinskem 
olimpijskem kampu, kjer so se mladi 
športniki pripravljali na nastop na 
Olimpijskem festivalu evropske mladine, ki 
bo prihodnje leto na Nizozemskem. 

Sochi 2014 

 

Ruski prireditelji OI ponudili zastonj 
internet  
Prvič v zgodovini olimpijskih iger bodo imeli 
namreč novinarji, ki bodo poročali 
z dogodka, na voljo zastonj brezžično 

 
 Še natanko 450 dni nas 
loči od olimpijskih iger v 
Sočiju. 

  

 

 

 

Najbolj aktualno 

Slovenski hokejisti so z zmagami 
proti Italiji, Avstriji in Franciji potrdili 
dobro formo pred kvalifikacijskim 
turnirjem za nastop na olimpijskih 
igrah v Sočiju, ki bo februarja. 

 

    

 

 

Pridruži se nam 
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povezavo z internetom na vseh prizoriščih 
iger.  
  

Olimpijski marketing 

 

BTC bronasti partner OKS-a tudi v novem 
olimpijskem ciklusu  
Družba BTC je z OKS-om podpisala novo 
pogodbo za prihodnji 4-letni olimpijski ciklus.  
  
  

 

Prihodnji teden v Ljubljani o olimpijskem 
marketingu  
OKS bo v sodelovanju z marketinškim 
oddelkom Mednarodnega olimpijskega 
komiteja (IOC TMS) in Olimpijsko 
solidarnostjo naslednji teden organiziral 2. 
regionalni marketinški seminar.  
  

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 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 

 

 


