
Jakov Fak svetovni prvak v
biatlonu

Številka 7, 29.2.2012

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 novice

Jakov Fak svetovni prvak v biatlonu
Jakov Fak je na posamični 20 km tekmi na
svetovnem biatlonskem prvenstvu v
Ruhpoldingu postal svetovni prvak.
Navdušila je tudi slovenska mešana
štafeta, ki je osvojila srebrno medaljo.
 
 

Vrhunski šport

Adecco program zaposlovanja športnikov
OKS skupaj z Adeccom pripravlja program
zaposlovanja športnikov za leto 2012.

Jakov Fak je osvojil
že štiri medalje na
največjih tekmovanjih
(OI in SP).

Najbolj aktualno

Slovenska mešana štafeta v
postavi Andreja Mali, Teja
Gregorin, Klemen Bauer in Jakov
Fak je na svetovnem prvestvu v
biatlonu osvojila srebrno medaljo.
 

Pridruži se nam



London 2012

Zdravniki britanskim športnikom
odsvetovali rokovanje na OI
Britanski zdravniki so britanskim
športnikom odsvetovali rokovanje z
nasprotniki na olimpijskih igrah v Londonu.

Olimpijske igre v Londonu bo odprla
kraljica
Prireditelji olimpijskih iger v Londonu so
uradno potrdili, da bo letošnji največji
športni dogodek na svetu odprla kraljica
Elizabeta II.
 
 
 

Šport za vse

Očistimo Slovenijo 2012
Olimpijski komite Slovenije se je kot partner
pridružil vseslovenski prostovoljski čistilni
akciji "Očistimo Slovenijo".

Poziv mreže prostovoljskih organizacij
Šport s svojimi preko 7500 društvi
predstavlja največji delež nevladnega
društvenega sektorja, ki temelji predvsem
na prostovoljnem delu.

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. 

Če se želite odjav iti od prejemanja Olimpijskih e-krogov  prek OKS-a, kliknite tukaj.

Vaša zahtev a bo nemudoma obdelana in z dnem odjav e jih boste prenehali prejemati.
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