
39. Mladinske igre treh dežel 
uspešne za Slovenijo.

Številka 32, 19.9.2012

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.

OKS-ZŠZ

IO OKS pozitivno o slovenskem nastopu 
na OI v Londonu
Na seji izvršnega odbora Olimpijskega 
komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 
so pozitivno ocenili slovenski nastop na 
olimpijskih igrah v Londonu, kjer so športniki 
osvojili štiri medalje.
39. Mladinske igre treh dežel uspešne za 
Slovenijo
V Celovcu so se končale 39. Mladinske igre 
treh dežel na katerih so se med seboj merili 
športniki iz Furlanije Julijske krajine, 
avstrijske Koroške in Slovenije.
Hojs in Kocijančič pozdravila uspehe 
športnikov
Minister za obrambo Aleš Hojs je na 
ministrstvu za obrambo sprejel predsednika 
Olimpijskega komiteja Slovenije dr. Janeza 
Kocijančiča, podpredsednika OKS Bogdana 
Gabrovca in člana izvršnega odbora Bojana 
Žmavca.

Razpis za pridobitev štipendij
Objavljamo razpis za pridobitev in 
podaljšanje pravice do štipendije za 
športnike in športnice v Republiki Sloveniji za 
šolsko/študijsko leto 2012/2013.
4. mednarodni kongres športne medicine

Do olimpijskih iger v 
Sočiju nas loči še 506 
dni.

Najbolj aktualno

Slovenija je bila najbolj uspešna na 
39. Mladinskih igrah treh dežel.

Pridruži se nam
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Članica OKS-ZŠZ, Nogometna zveza 
Slovenije, v sodelovanju s partnerji, 12. in 
13. oktobra, organizira 4. mednarodni 
kongres športne medicine.

Olimpijski marketing

Z zlatimi točkami do posebnega popusta
Vsi, ki imate Petrolovo zlato kartico, boste ob 
unovčitvi 50-ih Zlatih točk lahko kolekcijo 
OKS kupili po posebni, za 30 odstotkov 
znižani ceni. 

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 prek OKS-a, kliknite tukaj.
Vaša zahteva bo nemudoma obdelana in z dnem odjave jih boste prenehali prejemati.
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