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Slovenija je prejela uradno 
vabilo za nastop v Sočiju 

 

 Številka 54, 13.3.2013 
 
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. 

OKS-ZŠZ 

 
 Do olimpijskih iger v 
Sočiju nas loči še 331 
dni. 
  

 

 

 
Najbolj aktualno 
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IO OKS opozoril na napake pri 
razdeljevanju javnega denarja  
Na štiriurni seji izvršnega odbora 
Olimpijskega komiteja Slovenije so med 
drugim opozorili na napake pri delitvi 
sredstev Fundacije za šport, ki je napačno 
razdelila okoli 518 tisoč evrov.  
  
  

 

Projekt OFEM Brasov uspešno zaključen  
Najuspešnejši člani delegacije OFEM Brasov 
2013 so na Izvršnem odboru OKS prejeli 
priznanja za odlične rezultate.  
  
  

Sochi 2014 

 

Slovenija prejela uradno vabilo za nastop 
v Sočiju  
Slovenska delegacija je dobila uradno vabilo 
s strani predsednika MOK-a Jacquesa 
Roggeja.  
  
  

MOK 

 

Los Angeles si želi gostiti OI 2024  
Los Angeles, ki je že dvakrat gostil 
olimpijske igre (1932 in 1984), se namerava 
potegovati še za izvedbo poletnih olimpijskih 
in paraolimpijskih iger leta 2024. 

Olimpijski marketing 

 

Helios podaril barve Planinski zvezi 
Slovenije  
Planinska zveza Slovenije bo s Heliosovimi 
barvami v vrednosti 7.000 EUR obnovila 
markacije na trasi Slovenske planinske poti.  
  

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. 

  

Slovensko olimpijsko delegacijo bo 
v Sočiju vodil predsednik 
Smučarske zveze Slovenije, Primož 
Ulaga, dobitnik srebrne kolajne v 
ekipni tekmi smučarjev skakalcev iz 
olimpijskih iger v Calgaryu leta 
1988. 

    

 

 

Pridruži se nam 
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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 

 

 


