
Poročilo inovativnega, izjemno uspešnega vseslovenskega  

dobrodelnega projekta v malem nogometu. 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMPIKI 

VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA v letu 2016/2017,  

kateri zajemajo številne prostovoljce; odlične športnike,  

strokovnjake, novinarje in glasbenike. 
 

1. Dobrodelna prireditev, 22. januar 2016, SLOVENJ GRADEC, 

Za rejniško družino Rupčič 4.595,00 € in materialna sredstva (pralni stroj 

Bosch) v vrednosti 449,99 €. 
 

2. Dobrodelna prireditev, 22. februar 2016, IZOLA, 

Za šolske sklade treh osnovnih šol:  

 OŠ Dante Alighieri 518,00 €, 

 OŠ Livade 1.642,00 €, 

 OŠ Vojke Šmuc 2.340,00 €. 
 

3. Dobrodelna prireditev, 24. marec 2016, MURSKA SOBOTA,  

Za Zvezo društev prijateljev mladine Murska Sobota:  

 za letovanje otrok na otoku Krku. 
 

4. Dobrodelna prireditev, 22. april 2016, MARIBOR, 

Za Mladinski dom Maribor:  

 za letovanje otrok v Črni Gori in na Hrvaškem; 2.351,79 €,  

 materialna sredstva (3 x pralni stroj Bosch) v vrednosti 1.349,97 €. 
 

5. Dobrodelna prireditev, 23. junij 2016, JESENICE,  

Za Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice: 

 za letovanje otrok v Pinei pri Novigradu. 
 

6. Dobrodelna tekma, 30. septembra 2016, DOMŽALE,  

Za Osnovno šolo Roje. 
 

7. Dobrodelna tekma, 21. december 2016, LJUBLJANA,  

Za Mladinski dom Malči Beličeve: 

 za prvomajske počitnice otrok,  



 materialna sredstva (pralni stroj Bosch, Jub barve, pleskanje 

prostorov in športni nogometni dresi za mladino), v vrednosti 

3.549,99 €.  

Za Pediatrično kliniko Ljubljana;  

 nakup lučk za lažji odvzem krvi v vrednosti 3.100,00 €. 
 

8. Dobrodelna tekma, 20. januar 2017, ČRNOMELJ,  

 za Dominika Lozarja 1.450,00 €, 

 za Društvo Sožitje Bela krajina 1.450,00 €. 
 

 

Športno društvo Olimpiki je ustanovitelj in pobudnik vseslovenskega projekta 

VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA. V vsakem kraju, kjer gostujemo smo toplo 

sprejeti in soustvarjamo bogat športno, kulturni program povezovanja dobrih 

ljudi, za vse dobro naše družbe in otrok. Vanj so vložene iskrene, požrtvovalne 

številne ure prostovoljenega dela in finančnih sredstev. 
 

Iz srca isrena hvala vsem soudeležencem, soustvarjalcem, donatorjem in  

sponzorjem. Neizmerna velika vrednost je delo vsakega posameznika, podjetij in 

vseh, kateri so sodelovali pri posameznih projektih. 
 

Humanitarnost za pomoč najranljivejšim ne pozna meja, saj si želimo širitve in 

prijateljstva s sosednjimi državami. Veliko podporo nam je na eni dobrodelni 

prireditvi že izkazal znani hrvaški pevec Davor Radolfi. 
 

Znova in znova Olimpiki dokazujemo, da lahko stopimo skupaj in s skupnimi 

močmi, prizadevnostjo naredimo velike stvari, kar smo dokazali z izjemnim, 

obsežnim projektom 2014/2015, katerega smo izvajali z otroci in Mladinskim 

domom Malči Beličeve v Ljubljani. 
 

Nas niso le besede, imamo rezultate in vizijo. Lahko smo vzor organizatorjem 

velikih dobrodelnih akcij pomoči potrebnim. 
 

 

S spoštovanjem, 

Nataša Kadunc 

Ljubljana, 14. februar 2017                                   Predsednica ŠD Olimpiki 

 


