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Robert Kranjec zmagal v Planici 

 

 Številka 10, 21.3.2012 
 
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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Predlog prenove Pravil OKS  
Na podlagi sklepa izvršnega odbora OKS, z 
dne 31.1.2012, vas obveščamo, da še vedno 
poteka razprava o predlogu prenove "Pravil 
OKS". 

London 2012 

 

Proračun za OI v Londonu bo ostal 
nespremenjen  
Predsednik LOCOG-a, Sebastian Coe, je 
dejal, da bo predviden proračun za igre v 
Londonu ostal v okviru, ki so ga določili leta 
2005. 

  

Znana je pot olimpijske bakle  
Baklo bodo 10. maja prižgali v antični 
Olimpiji, 18. maja bo prispela na otok in nato 
70 dni, do 27. julija potovala po Veliki 
Britaniji.  
  

 

Prostovoljci v Londonu v rožnatih 
oblačilih  
Po odločitvi prirediteljev bodo prostovoljci 
oblečeni v rožnata oblačila. 

 

Olimpijska stanovanja v Londonu že 
nared  
Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Londonu 
so predstavili prva dokončana stanovanja, ki 
bodo julija in avgusta v olimpijski vasi gostila 
športnike.  
  
  

Olimpijski marketing 

 

Uredite si športne objekte po svoje  
Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez in Helios d.d. že trinajsto leto 
zapored organizirata natečaj »Uredite si 
športne objekte po svoje«. 

Šport za vse 

 

Akcijo očistimo Slovenijo 2012 podpirajo 
tudi športniki  
Tudi vrhunski športniki, na čelu s svetovnim 
kajakaškim prvakom Petrom Kauzerjem, 
podpirajo projekt Očistimo Slovenijo. 

 
Slovenski smučarski skakalci so v 
Planici zaključili najbolj uspešno 
sezono v zgodovini, kar je odlična 
napoved pred olimpijskimi igrami v 
Sočiju 2014.  
  

    

 

 

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 

 

 


