
Navijači so pozdravili uspešne 
zimske športnike

Številka 55, 20.3.2013

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

Slovenski navijači pozdravili uspešne 
zimske športnike
Smučarska zveza Slovenije je na 
ljubljanskem Kongresnem trgu pripravila 
sprejem za Tino Maze, Roka Marguča, Petra 
Prevca in Jakova Faka, ki so na svetovnih 
prvenstvih v sezoni 2012/13 osvojili medalje.

Sochi 2014

Objekti v Sočiju 85-odstotno nared za ZOI 
2014
Ruski podpredsednik vlade Dmitrij Kozak je 
na novinarski konferenci dejal, da je 
dokončanih vsaj 85 odstotkov objektov v 
Sočiju, ki bo med 7. in 23. februarjem 
prihodnje leto gostil zimske olimpijske igre.

Rio 2016

Boj proti dopingu začenja tudi 
organizacijski odbor olimpijskih iger v 
Rio de Janeiru
Več kot 7.000 testov bodo med olimpijskimi 
igrami v Braziliji preverili v novem 
laboratoriju, ki ga že gradijo in naj bi bil 
končan leta 2014. 

Šport za vse

V Planici bo konec tedna 
finale svetovnega pokala 
v smučarskih skokih oz. 
poletih.

Najbolj aktualno

V Planici bo Slovenijo na 
četrtkovih kvalifikacijah zastopalo 
13 skakalcev.

Pridruži se nam
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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.

Olimpijski teki 2013
V letu 2013 bodo pod okriljem akcije 
Slovenija teče ponovno zaživeli Olimpijski 
teki, ki bodo v šestih različnih krajih po 
Sloveniji.

Državno srednješolske tekmovanje v 
smučanju odlično uspelo
Poleg tekmovanja je potekalo tudi "pošiljanje 
energije slovenskim športnikom" in podelitev 
Petrolovih nagrad.

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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