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Slovenski hokejisti bodo igrali v 
Sočiju 

 

 Številka 50, 13.2.2013 
 
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. 

 
 Jutri bo na svetovnem 
prvenstvu v smučanju na 
sporedu 
ženski veleslalom. 
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OKS-ZŠZ 

 

Bloudkovi nagrajenci so biatlonci, Izlakar, 
Fabjan in Markovičeva  
Najvišja državna priznanja za šport, 
Bloudkove nagrade, so za leto 2012 prejeli 
biatlonska mešana štafeta (Mali, Gregorin, 
Bauer in Fak), atlet invalid Franjo Izlakar, 
trener v judu Marjan Fabjan in športna 
plezalka Mina Markovič.  
  
  

 

Vlada imenovala nove člane strokovnega 
sveta za šport  
Slovenska vlada je na zadnji seji za člane 
strokovnega sveta za šport imenovala nove 
člane (na predlog Olimpijskega komiteja 
Slovenije) za obdobje do 28. julija 2017.  
  
  

Sochi 2014 

 

Slovenska hokejska reprezentanca bo 
igrala na olimpijskem turnirju v Sočiju  
Slovenija si je z zmago proti Danski na 
kvalifikacijskem turnirju že zagotovila 
olimpijski nastop v Sočiju 2014.  

 

Še leto dni do olimpijskih iger v Sočiju  
Ura na trgu v Moskvi je začela odštevati 
dneve do začetka zimskih olimpijskih iger 
2014 v Sočiju.  
  

MOK 

 

Rokoborba od 2020 nič več olimpijski 
šport  
Mednarodni olimpijski komite (MOK) je 
danes na zasedanju v Lozani s programa 
olimpijskih iger leta 2020 začasno izločil 
rokoborbo, so potrdili v izvršnem odboru 
MOK-a.  
  

Šport za vse 

 

Najbolj aktualno 

 
Slovenija bo na hokejskem turnirju 
v Sočiju igrala proti Rusiji, ZDA in 
Slovaški.  

 

    

 

 

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 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: + 386 (0)1 230 60 00, E: info@olympic.si, W: www.olympic.si 

 

 


