
Sedmerica judoistov na poti v 
London

Številka 16, 9.5.2012

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

4. olimpijski novinarski klub
Na 4. olimpijskem novinarskem klubu, so se 
v prostorih sponzorja Teama Slovenie 
Porscheja Slovenija, predstavili judoisti in 
športniki invalidi namiznotenisači.

Na voljo dodatna količina olimpijskih 
vstopnic
Olimpijski komite Slovenije je zaradi velikega 
povpraševanja zagotovil dodatno količino 
olimpijskih vstopnic, ki so na voljo od 
ponedeljka, 7.5. 2012, dalje.

Trajković in Šimičeva odločno proti 
Londonu
Ivan Trajković je na EP v takwondoju osvojil 
srebrno medaljo, Mateja Šimic pa je na 
svetovnem pokalu v triatlonu v Mehiki 
osvojila osmo mesto in je še korak bližje 
olimpijskih iger.

Odbojkarji igrajo kvalifikacijski turnir za 
OI
Odbojkarska reprezentanca ima izmed vseh 
slovenskih ekip še edina možnost, da se 
uvrsti na olimpijske igre.

12. seja IO OKS
Vabimo vas na 12. sejo Izvršnega odbora 
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez.

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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London 2012

V petek v prodajo milijon olimpijskih 
vstopnic
Prireditelji olimpijskih iger v Londonu so 
sporočili, da bodo v petek v prodajo ponudili 
skoraj milijon olimpijskih vstopnic.

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 z Mercatorjem
Na olimpijske igre vas odpelje tudi sponzor 
Teama Slovenie, Mercator, zato si hitro 
oglejte njihovo nagradno igro.

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
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