
Znana pot olimpijske bakle do 
Sočija

Številka 35, 10.10.2012

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.

Izbor predlogov članov Sveta fundacije za 
financiranje športnih organizacij v RS
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport in OKS-ZŠZ sta izdala 
obvestilo glede izbora predlogov članov 
Sveta Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. Volitve 
bodo na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljubljana, dne 11.10.2012 med 10.00 
in 14.00.

Slovenski dan športa - dan odprtih vrat
Olimpijski komite Slovenije - Združenje 
športnih zveze v sodelovanju z Društvom 
športnih novinarjev Slovenije pripravlja 
vseslovensko akcijo športne rekreacije 
"Slovenski dan športa, dan odprtih vrat".

Mini olimpijade tudi v letošnjem šolskem 
letu
OKS tudi v letošnjem letu ob izdatni podpori 
Fundacije za šport ter partnerjev SKB banke, 
podjetja Magistrat International in Petrola, 
izvaja projekt Mini olimpijada.

Soči 2014

Soči oznanil pot olimpijske bakle
Prireditelji zimskih olimpijskih iger 2014 v 
Sočiju so razkrili pot, ki jo bo pred igrami 
opravila olimpijska plamenica. Slednja se bo 
na pot odpravila čez eno leto in ob tem 
obiskala večino ruskih lepot.

Slovenska ženska 
hokejska reprezentanca 
je kvalifikacije za nastop 
na olimpijskih igrah v 
Sočiju 2014 končala na 
prvi stopnji. 

Najbolj aktualno

Dan OKS, bo v ponedeljek, 15.10., 
ob 19h v Ljubljani, v Grand Hotelu 
Union.

Pridruži se nam
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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: , E: info@olympic.si, W: www.olympic.si
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