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Urška Žolnir je olimpijska 
prvakinja  

 

 Številka 27, 2.8.2012 
 
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. 

  
Slovenija vodi na lestvici 
medalj, ki prikazuje 
število osvojenih medalj 
na število prebivalcev 
posamezne države. 
   

 

 
Najbolj aktualno 
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London 2012 

 

Urška Žolnir je olimpijska prvakinja  
Slovenska judoistka Urška Žolnir si je na 
olimpijskem turnirju v Londonu priborila zlato 
medaljo v kategoriji do 63 kg. V finalu je z 
vazarijem premagala Kitajko Lili Xu. 

 

Iztok Čop in Luka Špik bronasta na 
olimpijskih igrah  
Slovenska veslača Iztok Čop in Luka Špik 
sta na olimpijskih igrah v Londonu osvojila 
bronasto medaljo. 

 

Otvoritev olimpijskih iger  
Kraljica Elizabeta II. je slavnostno odprla igre 
XXX. olimpiade, tretje v Londonu po letih 
1908 in 1948.  
  

 

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. 

 

Tvitajmo za naše  
Izjemno uspešna akcija se nadaljuje. 
Trenutno je zbranih že več kot 10.000 tvitov 
z olimpijsko vsebino, kar je bil tudi cilj akcije. 
Tvitajte z nami tudi vi. 

 

Mobilna aplikacija Team Slovenia London 
2012  
Mobilno aplikacijo Team Slovenia si je 
naložilo že več kot 6.000 uporabnikov. Na 
voljo za android in ios v mobilnih trgovinah 
app store in trgovini play.  
  
  

 

 

Team Slovenia Laško London Pub 
The Forge, ki se nahaja v vedno priljubljeni 
in zanimivi londonski četrti Camden Town 
je gostil slavje ob medalji Urške Žolnir.  
  

Olimpijski marketing 

 
Spremljajte londonske olimpijce na 
strani Teama Slovenie. 

    

 

 

Pridruži se nam 
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Napovej rezultate naših športnikov na OI 
v Londonu  
Če poznaš odgovor na vprašanja, dobiš 
praktično nagrado! V banki SKB bodo 
nagradili vse, ki boste napovedali pravilni 
rezultat naših športnikov.  
  
  
  

 

Aerodrom Ljubljana pozdravil olimpijce  
Aerodrom Ljubljana je poskrbel, da se pred 
svojim poletom, lahko srečate z olimpijci. 
Kartonasti liki naših športnikov še dodatno 
stopnjujejo vročico v času iger.  
  

 

Obiščite navijaške lokale Team Slovenia 
Laško London Pube  
Londonski utrip se je prenesel tudi v 
Slovenijo. Izbranih je 10 prizorišč, ki so v 
času iger spremenjena v olimpijsko 
obarvane navijaške točke. 

 

Navijajmo za naše olimpijce z Adriaticom 
Slovenico  
Adriatic Slovenica, ponosni sponzor Teama 
Slovenia, vabi vse, da našim športnicam in 
športnikom na Facebook strani Adriatica 
Slovenice, zaželijo vse dobro in miren 
spanec pred njihovimi velikimi tekmovanji. 

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. 
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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 

 

 


