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Novo veliko priznanje za 
Miroslava Cerarja 

 

 Številka 38, 7.11.2012 
 
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. 

 
 
Lipko bo maskota 
evropskega prvenstva v 
košarki prihodnje leto 

  

 

 

 
Najbolj aktualno 
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18. evropski kongres za fair play 
Miroslav Cerar izvoljen za namestnika 
predsednika Evropskega združenja za fair 
play. 
 

 

Mladinski olimpijski kamp OFEM Utrecht 
2013 
Na mladinskem olimpijskem kampu so 
sodelovali športniki, ki bodo nastopili na 
olimpijskem festivalu evropske mladine v 
Utrecthu. 

Rio 2016 

 

Slovita Maracana že v prenovi  
Organizatorji olimpijskih iger v Rio de 
Janeiru se že pospešeno pripravljajo na 
olimpijske igre. Eden prvih objektov, ki je v 
prenovi je sloviti nogometni stadion 
Maracana. 

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. 

 

Slovenija teče  
OKS-ZŠZ je letos že petnajsto leto zapored 
izvedel akcijo Slovenija teče, ki se jo je 
udeležilo več kot 15.000 tekačev. 

 

TV oddaja Migaj raje z nami za mesec 
oktober  
Oglejte si TV oddajo Migaj raje z nami za 
mesec oktober v kateri predstavljamo gorsko 
kolesarstvo, povzemamo kaj se je dogajalo 
na dnevu OKS, odpravili pa smo se tudi na 
eno od tekaških prireditev. 

  

Slovenski hokejisti bodo v Ljubljani 
čez nekaj dni odigrali prijateljske 
tekme proti Italiji, Avstriji in Franciji. 
Tekme bodo služile kot priprava na 
kvalifikacijski turnir za olimpijske 
igre, ki bo prihodnje leto. 

    

 

 

Pridruži se nam 
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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 

 

 


