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Vabilo medijem 

 

 

Slavnostni podpis  

pisma o nameri o sodelovanju v športno turističnem in kulturnem promocijskem 
projektu »Active Slovenia«  

 

med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo RS in 

Gospodarsko zbornico Slovenije, 

 

bo v četrtek, 3. julija 2014, ob 13.45 uri  

v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, sejna soba 1. nadstropje. 
 

 
Pismo o nameri bodo podpisali: 

- dr. Janez Kocijančič, predsednik OKS 

- dr. Uroš Grilc, minister za kulturo 
- mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS 

 
 

Sledil bo še slavnostni podpis pisma o nameri s podjetejm Deutcher sport ausweis o 

sodelovanju pri skupnem razvoju projektov Active Slovenia in Nemški športni potni 
list ter promociji ponudbe aktivnega preživljanja prostega časa v Sloveniji vsem uporabnikom 

nemškega športnega potnega lista, ki ga bodo podpisali generalni direktor Deutcher sport 
ausweis g. Andre Boltz,dr. Janez Kocijančič, predsednik OKS in mag. Samo Hribar Milič, 

predsednik GZS. 

 
 

Po slavnostnem podpisu bodo podpisniki podali še kratko izjavo za medije in bodo na razpolago 

za dodatna vprašanja. 
 

 
 

Vljudno vabljeni! 

 
 

Projekt Active Slovenia je športno turistični in kulturno promocijski projekt Zbornice gorskih 
centrov Slovenije, usmerjen v povezovanje različnih deležnikov z namenom ponuditi aktivno 
preživljanje prostega časa tako Slovencem kot tudi vsem drugim obiskovalcem, da bodo 
Slovenijo preko tega projekta doživeli kot enotno destinacijo.  
Na podlagi podpisanega pisma o nameri bodo OKS, MK in GZS ustanovile odbor projekta, ki bo 
usmerjal in koordiniral nadaljnje aktivnosti. 
 

 
Podpis pisma o nameri s podjetjem Deutcher sport ausweis, partnerjem nemškega olimpijskega 
komiteja, ki združuje preko 6,8 milijona aktivnih članov je usmerjen k skupnemu razvoju 
produkta, ki bo ob športnikih namenjen tudi ljudem, ki želijo preživljati aktivno svoj prosti čas. S 
podpisom tega sporazuma bodo uporabniki  obeh produktov deležni enakih bonitet.  


