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Številka 53, 6.3.2013

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

21. seja Izvršnega odbora OKS
Na seji, ki bo 12. marca 2013 ob 15h v sejni 
sobi Športa Ljubljana, bodo člani IO-ja 
največ pozornosti namenili razvrstitvi 
športnih panog v razrede za potrebe razpisa 
LPŠ 2013, začetku delovanja SloADA in 
predlogu prenove pravil OKS-ZŠZ. 

Spominska plošča ob 120-letnici PZS
Ob 120 letnici organiziranega planinstva na 
Slovenskem svečano odkrili spominsko 
ploščo na ustanovnem mestu SPD, pri 
vhodu v NAMO v Ljubljani.

Sochi 2014

Zagotovite si olimpijske vstopnice
V Sloveniji se je že začela prodaja 
olimpijskih vstopnic za največji zimski športni 
dogodek v letu 2014, olimpijske igre v Sočiju.

Rio 2016

V Braziliji za varnost na SP in OI 50.000 
policistov
Brazilija bo v naslednjih letih gostila dva 
velika športna dogodka. Najprej svetovno 
prvenstvo v nogometu leta 2014, dve leti 
zatem pa še olimpijske igre. 

V soboto in nedeljo bo v 
Kranjski Gori 52. Pokal 
Vitranc.

Najbolj aktualno

Švicarski državljani so zavrnili 
možnost kandidiranja Švice za 
olimpijske igre leta 2022, ne glede 
na dejstvo, da je v Lozani sedež 
MOK-a.

Pridruži se nam
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MOK

Rokoborba še ima upanje, da ostane na 
OI
Združenje nacionalnih olimpijskih komitejev 
(Anoc) podpira prizadevanja Mednarodne 
rokoborske zveze, da ta šport ostane del 
olimpijskega programa.

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.

Mini olimpijada na Rogli s Petro Majdič, 
Ribičem Pepetom in maskoto Zlodejem
Olimpijski komite Slovenije je v nedeljo, 24. 
februarja 2013 na Rogli izpeljal Mini 
olimpijado. Prizorišče - ob koči Uniorček pri 
otroškem smučišču.
TV oddaja Migaj raje z nami
Oglejte si februarsko TV oddajo Migaj raje z 
nami, kjer je glavna tema deskanje na 
snegu.

Treniraj z znanim športnikom
V oddaji Migaj raje z nami smo trenirali s 
svetovnim prvakom v deskanju na snegu 
Rokom Margučem.

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
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