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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

Obeta se pester športni konec leta
Ne glede na dejstvo, da se približuje konec 
leta, je pred nami veliko pomembnih 
dogodkov za slovenski šport, v katere je s 
svojim delom vpleten tudi OKS.

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

Isinbajeva županja olimpijske vasi v 
Sočiju
Ruska atletinja Jelena Isinbajeva, dvakratna 
olimpijska zmagovalka in svetovna 
rekorderka v skoku s palico, je bila 
imenovana za županjo olimpijske vasi v 
Sočiju.

Iceberg v Sočiju že gostil drsalce
Eno najbolj slikovitih prizorišč OI v Sočiju, bo 
tudi dvorana Iceberg, kjer bodo gostovali 
drsalci. Na testni preizkušnji pred OI so 
tekmovali na iSU Grand Prix Figure skating, 
ki ga je vodila Tjaša Andree Prosenc.

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.

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

Še 415 dni nas loči od 
olimpijskih iger v Sočiju.

Najbolj aktualno

Mladi člani Teama Slovenia se 
bodo med 17. in 22. februarjem 
2013 udeležili olimpijskega 
festivala evropske mladine v 
Brasovu (Romunija).

Pridruži se nam
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zveza Slovenije tudi v letu 2013 organizirajo 
akcijo Slovenija kolesari.

Recept za zdravo življenje s športom tudi 
v letu 2013
Recept za zdravo življenje s športom je 
izvirni projekt Odbora športa za vse s 
katerim želi Slovencem približati šport v 
njegovi prijazni in zdravi obliki.

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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