
Baku bo gostil prve evropske 
igre
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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-ZŠZ

Prve evropske igre bodo v Bakuju
Na generalni skupščini Evropskih olimpijskih 
komitejev (EOC) v Rimu so potrdili izvedbo 
prvih evropskih iger, ki jih bodo premierno po 
vzoru olimpijskih iger pripravili junija leta 
2015 v Bakuju.

Plakete za najzaslužnejše prostovoljce
Državni svet je v sodelovanju z Zvezo 
društvenih organizacij Slovenije podelil 
plakete najzaslužnejšim prostovoljcem med 
katerimi je tudi športni delavec Janko 
Kosmina.
3. olimpijski tek dveh dežel
OKS skupaj s Športnim društvom Ponca 
organizira 3. olimpijski tek dveh dežel na 
katerem se bodo lahko preizkusili rekreativni 
smučarski tekači.

Sochi 2014

Sochi gostil smučarske skakalce in 
skakalke
Organizatorji olimpijskih iger v Sočiju so v 
sklopu pripravljalnih tekem na olimpijskih 
objektih gostili najboljše skakalce in skakalke 
sveta. Med Slovenci je bil najuspešnejši 
Jaka Hvala.

Šport za vse

Še 189 dni nas loči od 
sredozemskih iger v 
Mersinu.

Najbolj aktualno

Pokljuka bo v naslednjih dneh 
gostila svetovni pokal v biatlonu.

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.

Vabilo organizatorjem za sodelovanje v 
akciji Slovenija kolesari 2013
Odbor športa za vse pri OKS-ZŠZ, 
Kolesarska zveza Slovenije in Turistična 
zveza Slovenije tudi v letu 2013 organizirajo 
akcijo Slovenija kolesari.

Smučanje z olimpijsko kartico
Tudi v letošnji smučarski sezoni lahko z 
olimpijsko kartico smučate do 50% ceneje.

Vabilo na delavnico
Umanotera v sodelovanju z Mednarodno 
akademijo za športne znanosti in tehnologije 
izvaja projekt Čista zmaga, trajnostni športni 
dogodki. V okviru projekta vas vabi na 
delavnico - Kdaj so športni dogodki trajnostni 
in kako takšni postanejo? 

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.
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