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Robert Kranjec svetovni prvak v 
poletih 

 

 Številka 7, 29.2.2012 
 
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. 

 
 
Na olimpijskih igrah v 
Sočiju bodo tekmovale 
tudi smučarske 
skakalke. 
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OKS novice 

 

Robert Kranjec svetovni prvak v 
smučarskih poletih  
Robert Kranjec je v Vikersundu, na 
svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, 
postal svetovni prvak, ekipno pa so Slovenci 
osvojili bronasto medaljo. To je lepa 
napoved za Soči 2014.  
  
  

 

Martina Ratej odlično začela olimpijsko 
sezono  
Martina Ratej je z najboljšim dosežkom na 
svetu v metu kopja napovedala uspešno 
olimpijsko sezono. 

London 2012 

 

Še 150 dni do olimpijskih iger v Londonu  
Prireditelji olimpijskih iger so 150 dni pred 
slavnostnim odprtjem iger, olimpijske kroge 
popeljali kar po Temzi in svetu sporočili, da 
so OI vse bližje. 

MOK novice 

 

Facebook, Twitter in You Tube dovoljeni 
med OI v Londonu  
Mednarodni olimpijski komite bo med igrami 
v Londonu dovolil športnikom uporabljati 
Facebook, YouTube, Twitter in druga 
socialna omrežja. Interes mladih za OI bo 
tako še večji.  
  
  
  

Šport za vse 

 

Olimpijski tek bo 23. junija 2012  
Tudi v letošnjem letu bomo v okviru 
mednarodnega olimpijskega dne organizirali 
olimpijski tek, ki bo 23. junija v Športnem 
centru Bonifika v Kopru. 

 

Najbolj aktualno 

 
Na zimskih olimpijskih igrah 
v Sočiju bodo smučarski skoki 
potekali na skakalnicah velikosti  
K-95m in K-125m. Na tekmovanjih 
bo za skakalce in skakalke lahko 
navijalo 9.600 gledalcev.  
  
  

 

    

 

 
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.  

   

 

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 

 

 


