
V soboto se začenjajo 
Olimpijski teki 2013

Številka 57, 3.4.2013

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.

Sochi 2014

Vstopnice za olimpijske igre
Pri podjetju Kompas, d.d., ki je uradni 
prodajalec olimpijskih vstopnic za igre v 
Sočiju imajo na voljo še nekaj vstopnic, zato 
pohitite z nakupom.

Rio 2016

Olimpijski stadion v Riu zaprt zaradi težav 
s streho
Priprave Brazilcev na nogometno svetovno 
prvenstvo leta 2014 in olimpijske igre 2016 
so naletele na novo oviro, težave s streho, je 
potrdil župan Ria Eduardo Paes.

MOK

77 odstotkov prebivalcev Tokia podpira 
kandidaturo za OI 2020
Kar 77 odstotkov prebivalcev Tokia podpira 
kandidaturo japonske prestolnice za 
organizacijo olimpijskih iger leta 2020.

Poljska in Slovaška o skupni kandidaturi 
za ZOI 2022
Poljska in slovaška vlada preverjata 
možnosti in se dogovarjata za skupno 
kandidaturo za zimske olimpijske igre leta 
2022.

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.

Do olimpijskih iger v 
Sočiju nas loči še 310 
dni.

Najbolj aktualno

Slovenski rokometaši nocoj igrajo 
proti Islandiji v kvalifikacijah za 
evropsko prvenstvo v rokometu, ki 
bo drugo leto na Danskem.

Pridruži se nam
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Olimpijski tek - 18. Vipavski tek je pred 
vrati
Le še nekaj dni nas loči od prvega 
olimpijskega teka v letu 2013, ki bo v Vipavi 
6. aprila.
Adriatic Slovenica tudi v letu 2013 
podpira olimpijske teke
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica bo 
tudi v letu 2013 podprla Olimpijske teke.

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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