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Najboljša zimska sezona v 
zgodovini slovenskega športa 

 

 Številka 55, 20.3.2013 
 
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 

  Naslednje veliko športno 
tekmovanje pod okriljem 
OKS bodo sredozemske 
igre v Mersinu meseca 
junija. 
   

 

 
Najbolj aktualno 
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Najboljša zimska sezona v zgodovini 
slovenskega športa  
Dr. Janez Kocijančič, predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in 
podpredsednik Mednarodne smučarske 
zveze (Fis), je pravkar končano zimsko 
sezono 2012/13 ocenil kot najuspešnejšo v 
slovenski zgodovini.  
  
  

 

Jadralna zveza Slovenije ima novo 
vodstvo  
Novi predsednik Jadralne zveze Slovenije je 
Aljoša Tomaž, podpredsednika sta postala 
dr. Gregor Veselko in Stanislav Žbogar.  
  
  
  

Sochi 2014 

 

V Sočiju začeli skladiščiti sneg  
Prireditelji olimpijskih iger 2014 v Sočiju so 
pričeli s skladiščenjem snega in so že 
napolnili prvo od sedmih skladišč.  
  
  

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. 

 

Ambasadorka Olimpijskih tekov 2013 je 
Brigita Langerholc Žager  
Brigita je na olimpijskih igra v Sydneyu 
osvojila izvrstno 4. mesto v teku na 800 m, v 
zadnjem obdobju pa se posveča tudi razvoju 
športa za vse.  
  
  

 

Treniraj z znanim športnikom  
V TV oddaji Migaj raje z nami smo trenirali z 
najboljšim biatloncem Jakovom 
Fakom. Oddaja bo na sporedu v petek ob 
17.10 na TV SLO 2.  
  

Sredozemske igre v Mersinu se 
bodo začele 20. junija. 

 

    

 

 

Pridruži se nam 
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Šolska športna tekmovanja  
Tekmovanja v ekipnih športnih pri 
srednješolcih so v polnem zamahu. V 
zadnjih desetih dneh so se končala tri finalna 
tekmovanja v igrah z žogo. 

   

 

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 

 

 


