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Danes otvoritev paraolimpijskih 
iger v Londonu  

 

 Številka 29, 29.8.2012 
 
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. 

London 2012 

 
 
Na paraolimpijskih igrah 
bo nastopilo 22 
slovenskih športnikov. 
  

 

 

 
Najbolj aktualno 
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Še nekaj ur do paraolimpijskih iger  
Danes se bodo s slavnostnim odprtjem v 
Londonu začele še paraolimpijske igre, s 
katerimi se bo končal poletni olimpijski 
športni festival v britanski prestolnici. 

 

Banka SKB nagradila najboljše med 
najboljšim  
Tudi letos je banka SKB olimpijcem pred 
odhodom v London podarila SKB Prestige 
osebni račun s popotnico za London in Zlato 
VISA prestige kartico. Najboljše med 
najboljšimi pa je še dodatno finančno 
nagradila.  
  
  
  
  
  

 

Pokaži za koga utripa tvoje srce  
Z olimpijskimi igrami London 2012 je OKS 
vpeljal tudi uradno olimpijsko navijaško 
kolekcijo, ki jo lahko vsi navijači kupijo na 
141 večjih Petrolovih bencinskih servisih po 
Sloveniji ali v spletni trgovini tudi v času 
paraolimpijskih iger. 

 

 

Z zlatimi točkami do posebnega popusta  
Vsi, ki imate Petrolovo zlato kartico, boste ob 
unovčitvi 50-ih Zlatih točk lahko kolekcijo 
OKS kupili po posebni, za 30 odstotkov 
znižani ceni.  
  

 

Tvitajmo za naše  
Izjemno uspešna akcija se nadaljuje tudi v 
času paraolimpijskih iger. Približujemo se 
številki 20.000 tvitov. Uporabljajte #oi2012si 
tudi ob nastopih naših paraolimpijcev. 

 

Mobilna aplikacija Team Slovenia London 
2012  
Mobilno aplikacijo Team Slovenia si je v 
času olimpijskih iger naložilo 8.113 
uporabnikov iz več kot 20 različnih 
držav. Team Slovenia se bo s pomočjo 
mobilne aplikacije predstavljal tudi v 
prihodnosti.  
  
  

Olimpijski marketing 

 
Spremljajte slovenske paraolimpijce 
tudi na twitterju. 

    

 

 

Pridruži se nam 
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Člani Teama Slovenia v Londonu na 
kolesih Bigfish  
Zložljivo kolo z inovativno zasnovanim 
okvirjem v enem kosu ter edinstvenim klip-
klap sistemom zlaganja je bil nepogrešljiv 
partner slovenskih olimpijcev tudi v Londonu. 
  
  
  

 

Team Slovenia, najbojši slovenski 
olimpijci, so z Adriatic Slovenico dobro 
zavarovani  
Za najboljše slovenske športnike, ki so nas 
zastopali na olimpijskih igrah v Londonu, so 
v Adriatic Slovenici podarili brezplačno polico 
življenjskega zavarovanja - najsodobnejše 
življenjsko zavarovanja iz njihove ponudbe, 
Vita AS Royal. 

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. 

   

 

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 

 

 


