
Andrej Jerman končal kariero

Številka 48, 30.1.2013

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.

OKS-ZŠZ

Andrej Jerman odhaja v tekmovalno 
upokojitev
Edini Slovenec z dvema smukaškima 
zmagama na tekmah svetovnega pokala 
Andrej Jerman se je odločil za zaključek 
bogate tekmovalne kariere.

Olimpijski festival evropske mladine
Še 18 dni nas loči do začetka Olimpijskega 
festivala evropske mladine, ki bo od 17. do 
22. februarja potekal v Brasovu, Romunija.

Sochi 2014

Hokejske olimpijske kvalifikacije za Sochi 
2014
V petek, 1. februarja, se bodo prvič pred 
olimpijskimi kvalifikacijami za Sochi 2014 
predstavili člani slovenske hokejske 
reprezentance.

Dobro leto pred OI v Sočiju izjemen 
vikend za slovenskimi športniki
Do olimpijskih iger v Sočiju nas loči še dobro 
leto, za izjemen uspeh pa so z zmagami 

Svetovno prvenstvo v 
smučanje se začne v 
ponedeljek, 4. februarja.

Najbolj aktualno

7. februarja 2013 se bo začela 
uradna prodaja olimpijskih vstopnic 
za Sochi 2014.

Pridruži se nam
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pretekli vikend poskrbeli Tina Maze, Robert 
Kranjec in Rok Marguč.

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.

TV oddaja Migaj raje z nami
Oglejte si TV oddajo Migaj raje z nami za 
mesec januar, kjer je glavna tema smučanje 
prostega sloga.

Treniraj z znanim športnikom
V oddaji Migaj raje z nami smo trenirali s 
sabljači. Oglejte si kako izgleda trening 
olimpijskega športa. 

3. olimpijski tek dveh dežel
V kratki reportaži preverite kako smo tekli na 
smučeh na 3. olimpijskem teku dveh dežel.

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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