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Matic Švab

Od: OKS <info@olympic.si>
Poslano: 23. januar 2013 20:34
Za: Matic Švab
Zadeva: E-krogi

 

 

 

Slovenka leta 2012 je postala 
Urška Žolnir 

 

 Številka 47, 23.1.2013 
 
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. 

 
 Še nekaj dni nas loči od 
tradicionalne Zlate 
Lisice. 
  

 

 

 
Najbolj aktualno 
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OKS-ZŠZ 

 

Slovenka leta 2012 je postala Urška Žolnir 
Bralci in bralke revije Jana so za Slovenko 
leta 2012 izbrali judoistko Urško Žolnir, ki je 
lani osvojila zlato kolajno na olimpijskih igrah 
v Londonu.  
  
  
  

 

Novi predsednik Veslaške zveze Slovenije 
je Jošt Dolničar  
Na volilni skupščini na Bledu so delegati 
veslaških klubov za novega predsednika 
krovne slovenske veslaške organizacije 
izvolili Jošta Dolničarja, ki bo zvezo vodil do 
jeseni leta 2016.  
  

 

3. tehnični kongres Gimnastične zveze 
Slovenije  
Olimpijski komite Slovenije bo v okviru 
Olimpijskega strokovnega centra z 
Gimnastično zvezo Slovenije sodeloval pri 3. 
tehničnem kongresu GZS.  
  
  
  

 

 

Specialna olimpijada 2013  
Od 29. januarja do 5. februarja bo v južno-
korejskem Pjongčangu tekmovalo prek 3.000 
specialnih olimpijcev iz celega sveta, med 
njimi tudi 14 slovenskih.  
  

Sochi 2014 

 

Olimpijski stadion v Sočiju za 75.000 
gledalcev  
Olimpijski park zimskih olimpijskih iger 2014 
v Sočiju bo dnevno lahko obiskalo 75.000 
gledalcev. Vstopnica bo stala približno 200 
rubljev (pet evrov).  
  

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. 

 
Slovenske rokometaše nocoj na SP 
v rokometu v Španiji čaka tekma 
četrtfinala. 

    

 

 

Pridruži se nam 
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Treniraj z znanim športnikom  
V oddaji Migaj raje z nami smo trenirali s 
sabljači. Če bi tudi vi radi preživeli trening s 
slovenskimi olimpijci, v sklopu TV oddaje 
Migaj raje z nami, nam pišite na 
nagradnaigra@olympic.si. 

   

 

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 

 

 


