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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

Predstavljena olimpijska kolekcija 
London 2012
OKS je na bencinskem servisu družbe 
Petrol, velikega sponzorja Teama 
Slovenia, uradno predstavil oblačila 
olimpijske kolekcije London 2012.

Blaž Kavčič odhaja na olimpijske igre
Poleg najboljše slovenske igralke Polone 
Hercog med posameznicami in ženske 
dvojice Katarina Srebotnik/Andreja Klepač, 
bo v Londonu igral še najvišje uvrščeni 
slovenski igralec na lestvici ATP Blaž Kavčič.
Lokostrelec ukrivljenega loka Klemen 
Štrajhar priboril olimpijsko kvoto
Na zadnji tekmi olimpijskega 
kvalifikacijskega turnirja v ameriškem Ogdnu 
je lokostrelec Klemen Štrajhar z ukrivljenim 
lokom osvojil bronasto medaljo in priboril 
olimpijsko kvoto.

Že prvi dan 30 medalj
Prvi dan mladinskih iger Alpe-Jadran, ki jih 
gostita avstrijski regiji Štajerska in 
Gradiščanska, je mlada slovenska 
reprezentanca osvojila 30 medalj - 7 zlatih, 
12 srebrnih in 11 bronastih.

Optimizem po sestanku Turk - Kocijančič
Dr. Janez Kocijančič, predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije, se je danes 
sestal z ministrom za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport Žigo Turkom. 

Še en mesec do 
olimpijskih iger v 
Londonu.

Najbolj aktualno

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

Pridruži se nam
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Dogovorila sta se za podpis sporazuma o 
sodelovanju.

Olimpijski marketing

Peak prvič s slovenskimi olimpijci
Kitajsko podjetje Peak Sport Products Co., 
Limited (Peak Sport) se letos prvič 
predstavlja kot opremljevalec slovenskih 
olimpijcev, članov Teama Slovenia London 
2012.

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.

Na olimpijskem teku v Kopru več kot 500 
udeležencev
Olimpijski komite Slovenije (OKS) je skupaj s 
Športno zvezo Koper v počastitev 
Mednarodnega olimpijskega dne, v Kopru 
pripravil Olimpijski tek, ki se ga je udeležilo 
veliko število tekačev, olimpijcev in otrok.

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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