
Tina Maze postala svetovna 
prvakinja

Številka 49, 6.2.2013

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

Tina Maze postala svetovna prvakinja
Tina Maze je osvojila zlato medaljo na 
superveleslalomu, prvi disciplini 32. 
svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v 
Schladmingu.

Olimpijski festival evropske mladine
Znana je delegacija, ki bo Slovenijo 
zastopala na Olimpijskem festivalu evropske 
mladine, ki bo od 17. do 22. februarja v 
Brasovu, Romunija.

Sochi 2014

OKS pomaga hokejistom pri pripravi na 
kvalifikacijski turnir za olimpijske igre
Slovenska hokejska reprezentanca jutri 
začenja olimpijske kvalifikacije na Danskem. 
Hokejski zvezi Slovenije je na pomoč 
priskočil tudi Olimpijski komite Slovenije s 
100.000 dolarji namenskih sredstev.

Zimske igre v Sočiju bodo najdražje 
doslej

Svetovno prvenstvo 
v biatlonu se začne v 
četrtek, 7. februarja.

Najbolj aktualno

Slovenija bo na hokejskem 
kvalifikacijskem turnirju igrala proti 
Belorusiji, Danski in Ukrajini. Turnir 
se začenja v četrtek, 7.2.2013.

Pridruži se nam
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Zimske olimpijske igre, ki jih bo leta 2014 
gostil ruski Soči, bodo najdražje igre v 
zgodovini. Stroški so namreč ocenjeni na 
več kot 50 milijard dolarjev.
Olimpijske vstopnice na voljo od 7. 
februarja dalje
Natanko leto dni pred otvoritveno 
slovesnostjo na olimpijskih igrah 2014 v 
Sochiju se bo začela prodaja olimpijskih 
vstopnic za največji zimski športni dogodek v 
letu 2014.

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 januarsko TV oddajo Migaj raje z 
nami, kjer je glavna tema smučanje prostega 
sloga.

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
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