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6. olimpijski novinarski klub 

 

 Številka 20, 6.6.2012 
 
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 

 

 
Spremljajte Twitter profil 
@TeamSlovenia. 

  

 

 

 
Najbolj aktualno 
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Šesti olimpijski novinarski klub  
Pivovarna Laško, sponzor Teama Slovenie, 
je gostila olimpijski novinarski klub, kjer so 
se predstavili veslači, gimnastičarka, 
tekwondoisti, tenisači in paraolimpijci 
plavalci. 

 

30. seja skupščine OKS-ZŠZ  
Vljudno vabljeni na 30. sejo skupščine OKS-
ZŠZ, ki bo v torek, 19. junija, ob 14 uri v 
Grand Hotelu Union v Ljubljani. 

 

Dr. Janez Kocijančič še dve leti v 
najvišjem organu FIS  
Na 48. volilnem kongresu FIS, v 
južnokorejskem Kangvonu je dobil 116 od 
123 možnih glasov. Še en primer, ki kaže na 
znano slovensko folkloro: ko imamo ljudi, ki 
so zunaj mnogo bolj cenjeni kot doma.  
  

London 2012 

 

Olimpijske vstopnice  
Ne pozabite na nakup olimpijskih vstopnic, ki 
jih še vedno lahko kupite na OKS-u. 

Olimpijski marketing 

 

Odpotuj v London kot navijač  
Sponzorji Teama Slovenie in Olimpijski 
komite Slovenije bodo prvič odpeljali več kot 
sto slovenskih navijačev na olimpijske igre, 
kamor jih bo popeljalo olimpijsko navijaško 
letalo, na katerem bo tudi Petra Majdič. 

  

S tovornjakom v London  
Si želite športno-navijaške počitnice v 
Londonu? Pred srečnežem je olimpijska 
dogodivščina in neprecenljiva izkušnja. A 
naloga je odgovorna in vse prej kot lahka. 

Šport za vse 

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

    

 

 

Pridruži se nam 
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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. 

 

Olimpijski tek se bliža  
Za vse udeležence teka na 8.5 km bo 
pripravljena tudi olimpijska štartna vrečka v 
kateri bo tehnična majica in druga uporabna 
praktična darilca naših sponzorjev teka.  
  
  

   

 

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: + 386 (0)1 230 60 00, E: info@olympic.si, W: www.olympic.si 

 

 


