
Janez Slapar novi predsednik 
Strelske zveze Slovenije

Številka 42,5.12.2012

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

Novo vodstvo Strelske zveze Slovenije
Na 42. izredni volilni skupščini Strelske 
zveze Slovenije je bil za novega predsednika 
zveze izvoljen Janez Slapar.

MVK potrdila seznam kandidatov za člane 
sveta FŠO
Fundacija za financiranje športnih organizacij 
je pripravila seznam kandidatov za člane 
sveta Fundacije za financiranje športih 
organizacij.

4. protidopinška konferenca
V Ljubljani je potekala 4. protidopinška 
konferenca, kjer je bilo govora o tem kako 
kompleksno je prepletena problematika 
dopinga v Sloveniji.

MOK

Olimpijski športi po Londonu bogatejši za 
okrog 400 milijonov dolarjev
Federacija mednarodnih športnih zvez 
poletnega olimpijskega programa (ASOIF) 
bo iz programov za letošnje olimpijske igre v 
Londonu 26 zvezam izplačala okrog 400 
milijonov ameriških dolarjev.

Še 196 dni nas loči od 
sredozemskih iger v 
Mersinu.

Najbolj aktualno

Pokljuka bo od 12. do 16. 12. 2012 
gostila svetovni pokal v biatlonu.

Pridruži se nam

1. stran od 2

12.12.2012http://www.olympic.si/?801



Sochi 2014

Sochi 2014 išče prostovoljce za pomoč 
med igrami
Organizatorji olimpijskih iger v Sočiju iščejo 
prostovoljce za pomoč med igrami, ki bodo v 
primeru, da so izbrani, razporejeni v različne 
delovne skupine.

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.

Smučanje z olimpijsko kartico
Tudi v letošnji smučarski sezoni lahko z 
olimpijsko kartico smučate do 50% ceneje.

Poziv članicam k sodelovanju pri 
obravnavi dopolnjenega osnutka "Načrta 
upravljanja Triglavskega narodnega 
parka (TNP)"
Načrt upravljanja TNP je programski akt, v 
katerem se določijo razvojne usmeritve ter 
načini izvajanja varstva, rabe in upravljanja 
zavarovanega območja.

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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