
Benjamin Savšek bo veslal na 
OI v Londonu

Številka 15, 25.4.2012

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

V London tudi Kobe in Savšek
Nova športnika - kandidata za OI v 
Londonu sta tekač Primož Kobe, ki je izpolnil 
A maratonsko normo in kanuist Benjamin 
Savšek, ki je bil najboljši v internih 
kvalifikacijah. Pred tem mora oba, tako kot 
vse ostale kandidate, potrditi še IO OKS.

XX. Mednarodni dnevi medicine športa 
Slovenije
Vljudno vabimo vse zdravnike, 
fizioterapevte, maserje ter druge 
zdravstvene sodelavce ter osebje, da se 
nam pridružijo na Mednarodnih dnevih 
medicine športa Slovenije.

Posvet s članicami o predlogu pravil OKS
-ZŠZ
Namen posveta je bil pridobiti čim več 
kvalitetnih informacij oziroma pripomb in 
predlogov na Pravila OKS, ki so bila zvezam 
članicam posredovana v enomesečno javno 
razpravo.

Krkin teden humanosti in prostovoljstva
Podjetje Krka, sponzor Teama Slovenie, je v 
tednu od 16. do 21. aprila v okviru prvega 
Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva, 
organiziralo številne dobrodelne in 
prostovoljne dejavnosti.
Podelitev priznanj športnikom v 
ljubljanski regiji
Olimpijski komite Slovenije je podelil 
priznanja športnikom iz ljubljanske regije za 
leto 2011.

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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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 Adriaticom Slovenico
Na olimpijske igre vas odpelje tudi veliki 
sponzor Teama Slovenie, Adriatic Slovenica, 
zato si hitro oglejte njihovo nagradno igro.

S treningom do olimpijskih iger v živo
Preživite trening z enim izmed slovenskih 
športnikov in se potegujte za obisk 
olimpijskih iger.

Šport za vse

Trajnostni športni dogodki
V Umanoteri, Slovenski fundaciji za 
trajnostni razvoj so skupaj s švicarskim 
partnerjem AISTS začeli izvajati projekt 
ČISTA ZMAGA.
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

2. stran od 2

9.5.2012http://www.olympic.si/?801


