
Olimpijski tek bo 23.6. 2012 v 
Kopru

Številka 18, 23.5.2012

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

5. olimpijski novinarski klub
Telekom Slovenije, veliki sponzor Teama 
Slovenie, je gostil 5. olimpijski novinarski 
klub, kjer so bili prisotni kajakaši in kanuisti, 
gorski kolesarki, triatlonka in paraolimpijci.

Le Čop in Špik na olimpijske igre
Slovensko veslaško reprezentanco bosta na 
olimpijskih igrah v Londonu zastopala le 
Iztok Čop in Luka Špik.

Na voljo dodatna količina olimpijskih 
vstopnic
Olimpijski komite Slovenije je zaradi velikega 
povpraševanja zagotovil dodatno količino 
olimpijskih vstopnic.

London 2012

Olimpijska bakla že potuje po Veliki 
Britaniji
Olimpijska bakla je prispela v Veliko 
Britanijo, kjer je pričela svojo pot po otoku, ki 
jo bo končala 27. julija na olimpijskem 
stadionu.

Olimpijski marketing

Odpotuj v London kot navijač
Sponzorji Teama Slovenie in Olimpijski 
komite Slovenije bodo prvič odpeljali več kot 
sto slovenskih navijačev na olimpijske igre, 
kamor jih bo popeljalo olimpijsko navijaško 
letalo, na katerem bo tudi Petra Majdič.
V London s SKB
Si želiš na olimpijske igre v London? SKB bo 
letos na olimpijske igre odpeljal kar 13 
navijačev. Preveri, kako do nagrade!

Spremljajte Twitter profil 
@TeamSlovenia.

Najbolj aktualno

Spremljajte športnike - kandidate 
za nastope na OI v Londonu na 
strani Teama Slovenie.

Pridruži se nam
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Adriatic Slovenica zlati sponzor 
olimpijskega teka
Veliki sponzor Teama Slovenia, Adriatic 
Slovenica, je že drugič zapored zlati sponzor 
olimpijskega teka, ki bo 23. junija 2012 v 
Kopru.

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.

Olimpijski tek 2012 - okolju prijazen 
dogodek
OKS-ZŠZ se je zavezal, da bo letošnji 
dogodek v čim večji meri temeljil na načelih 
trajnostnega razvoja.

Če se želite odjaviti od prejemanja Olimpijskih e-krogov 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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