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Gabi Čačinovič Vogrinčič in Miro Cerar starejši
častna ambasadorja ideje in dejavnosti
Nataša Kadunc
Zakonita zastopnica in
predsednica ŠD Olimpiki

Z našim športnim društvom je aktivno dobrodelno sodeloval in dal podporo

predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor

2014/2017
3 leta

Vanda Škoić
oblikovanje in grafična zasnova

in predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
dr. Milan Brglez

UVODNIK
NATAŠA KADUNC

ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMPIKI humanitarna organizacija

našo organizacijio in dejavnost s hvaležnostjo in iz srca enako podpirajo :

naše družbe, OTROKOM v stiski.
Od maja 2014 in celotno šolsko leto 2014/15 smo aktivno sodelovali z
zavetju svojega doma zaradi neugodnih družinskih razmer-v

izredno ponosni na vse naše dosežke in projekte z otroci.
spoštovanje in enakopravnost!
V leto 2016 je Športno društvo Olimpiki vstopilo z inovativnim projektom igranja dobrodelnih

Predsednik Vlade Republike Slovenije

dr. Miro Cerar

ŠPORTA. V ekipi so združena mnoga velika imena slovenskega športa in kulture z velikim
srcem!
VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA,za nami je letos že ŠEST izjemno uspešnih prireditev,
pravih praznikov ŠPORTA in dobrodelnosti po Sloveniji:
prva tekma januarja v SLOVENJ GRADCU, druga februarja v IZOLI, tretja marca v MURSKI
JESENICAH ,šesta septembra v DOMŽALAH, sedma konec leta 2016 v STOŽICAH, osma

dobrodeno tekmo v DOMŽALAH, kjer smo zbrali rekordnih 11,415.28 EUR za otroke
Osnovne šole Roje, kjer se šolajo otroci s posebnimi potrebami. Hvala iz srca, vsem

VIZIJA in STRATEŠKI cilji: utrditi in razvijati humanitarno
poslanstvo, krepitev ugleda s humanitarnimi akcijami
združevanja dobrih ljudi za vse dobro otrok!
SPREMLJAJTE NAS, KMALU V NOVEM KRAJU
Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije

Vlasta Nussdorfer

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport

dr. Maja Makovec Brenčič

NATAŠA KADUNC,
predsednica ŠD Olimpiki

OLIMPIKI smo gostovali in zdraužili številne somišljenike od januarja 2016 do aprila 2017
z dobrodelno ekipo VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA po SLOVENIJI

Slovenj Gradec

Maribor

Ljubljana

OLIMPIKI za otroke in našo družbo
po naši SLOVENIJI, za nas.

Izola

Jesenice

Črnomelj

Murska Sobota

Domžale

Lendava

IDEJA
Naš namen je razvijati, spremljati njihov razvoj, aktivirati vse športne in kulturne
talente otrok ter jim nuditi pedagoško, psihološko, finančno podporo. Njihovi
talenti bi namreč lahko bili prezrti oziroma nezadostno razviti.
Z otroci obiskujmo različne športne tekme, kulturne prireditve, s katerimi jim
želimo omogočiti širitev obzorja na njihovih interesnih področjih. Preko teh
prireditev in dejavnosti jih seznanjamo in povezujemo s športnimi in kulturnimi
ustvarjalci, ki v njih vzbujajo močno željo po razvijanju aktivnega in ustvarjalnega življenja.
Ukvarjanje s športom, umetniško ustvarjanje ter spremljanje raznih prireditev
omogoča, da se človek počuti izpopolnjeno in tudi v težkih življenjskih preizkušnjah lažje zdrži pritiske.
Otroci, ki so že od začetka prikrajšani in zaradi tega pogosto stigmatizirani in
socialno izključeni, le težko najdejo motivacijo in navdih, da bi presegli svojo
usodo in vsakodnevno borbo za preživetje z aktivnejšim in ustvarjalnejšim življenjem. Prepričani smo, da jim bomo z našo nesebično pomočjo omogočili
kvalitetnejše in bogatejše življenje, s tem pa jim hkrati dali spoznanja, da ni nič
nemogoče in da si svojo pot lahko krojijo tudi sami glede na svoje želje in interese.
Rezultati našega kratkega delovanja so vidni, predvsem hvala vsem mnogim
sodelujočim za nesebičen trud, katerega ste vložili v projekt: Združeni skupaj za
boljši jutri otrok!

Gabi Čačinovič Vogrinčič, Miro Cerar starejši in Nataša Kadunc

ČASTNA AMBASADORJA ŠD OLIMPIKI in projekta
Gabi Čačinovič Vogrinčič in Miro Cerar starejši sta časta ambasadorja ideje in
dejavnosti.

'Projekte Športnega društva Olimpiki podpiram že od začetka z globokim spoštovanjem. Spremljala sem, s kakšno energijo in občutljivostjo za dobro otrok ,s
kakšno srčnostjo in pripravljenostjo za delo so v lanskem šolskem letu postavili
in peljali dobrodelni projekt za Dom Malči Beličeve. Ustvarjalka in srčna gonilna
sila tega zahtevnega in kompleksnega projekta za dobro otrok je bila Nataša
Kadunc. Zmogla je premagati mnoge ovire in omogočiti otrokom dragocene
nove izkušnje in učenje. Ne samo v športu, temveč tudi o tem, da se sliši njihov
glas, izkušnjo socialne vključenosti, pa še zavzetem delu, ki prinese uspeh in
občutek lastne vrednosti. Zdaj so v Športnem društvu Olimpiki humanitarna
organizacija za pomoč otrokom stopili v nov projekt. V leto 2016 gredo z akcijo
igranja dobrodelnih nogometnih tekm. V njihovi ekipi VELIKANI SLOVENSKEGA
ŠPORTA so zbrani odlični športniki, športne legende, več kot 30 prostovoljcev
bo sodelovalo. Odigrali bodo 10 tekem, ki bodo, in to se mi zdi posebej dragoceno, povezale igralce z lokalno skupnost v humanitarno akcijo. Projektu iz srca
želim, da bi uspel. Za vse nas.'
Prof.dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Ljubljana, 29.december 2015

Tudi tokrat gre za projekt pomoči, zbrana sredstva bodo namenili v podporo in
pomoč otrokom v lokalni skupnosti. Gre v pravem pomenu za soustvarjen projekt: Olimpiki, športniki, lokalne skupnosti v uspešni obliki skupne akcije. Lahko
računamo na energijo in srčnost Nataše Kadunc tudi v tem projektu. Novi projekt
Olimpikov utira še eno pot v smeri solidarnosti, skupnega dobrega, za svet, kjer
bosta socialna pravičnost in človekovo dostojanstvo varovana.

NATAŠA KADUNC

Ljubljančanka, ekonomistka, mati treh otrok,
sočutna do vseh ljudi, še posebej do mladih,
pred tremi leti ustanovi Športno humanitarno društvo
OLIMPIKI in postane organizirana slovenska dobrotnica.
Zaveda se, da brez osebnega poguma in osebne vztrajnosti ne gre:
snuje in organizira humanitarne dogodke,
pridobiva sodelavce, enako misleče ljudi,
nagovarja politike, kulturnike, podjetnike, novinarje, športnike,
zbira in razdeljuje denar in materialne dobrine revnim in prizadetim ter pomoči potrebnim osebam,
kar naprej prosi in prosi,
kar naprej se zahvaljuje in posluša zahvale…
Čudovito je dobrodelno delo v katerega vlaga potrpljenje, odločnost, neizmerno voljo
in razumevanje.
Zahtevno je dobrodelno delo ob katerem nehote pozablja nase, popušča in odpušča,
preboleva marsikatera razočaranja, se tudi kdaj jezi, se odreka prostemu času in tudi
svojemu denarju.
Vseeno pa pravi, da je dobrodelnost nekaj najlepšega in da je vredno živeti z njo.
Njen pristop k delu je jasen, pogled je prodoren, besede razumljive, korak odločen,
ve kaj hoče:
nič zase, le za druge!
Postala je znana, govorijo o njej: večina jo občuduje, razume in spoštuje, nekateri se
sprašujejo, zakaj se tako razdaja, nekateri je ne jemljejo preveč resno, nekateri jo
opravljajo, nekateri bi jo radi preusmerili stran od dobrodelnosti, ker se ta ne izplača,
nekateri se sprašujejo, kdo stoji za njo in s kom je… Večkrat jo spoštljivo nagovarjajo
s »šefica«.
Ona je pravzaprav res unikatna in posebna »šefica«: nenehno je z mislimi pri svojih
najdražjih otrocih, srčno trepeta za uspešnost dobrodelnih akcij in neizmerno je zaljubljena v življenje - v nastajanja in zaključke milih projektov.
Srečko Čož
Ljubljana, 8.marec 2017
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ČLANEK O NATAŠI
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Športno društvo Olimpiki, humanitarno zdru enje
strokovnjakov, pomaga otrokom iz socialno
ogro enih dru in. S svojim zavzetim delom ga
vodi mama treh najstnikov Nataša Kadunc, ki je s
svojimi dejanji lahko pozitiven zgled vsem nam.
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Kadunc

ODPIRAM O NOVO POT ZA NOVO UPANJE
Olimpiki e dve leti uspešno zbirate denar za
najmlajše, ob izjemni podpori številnih znanih športnih
obrazov pripravljate dobrodelno tekmo All Legends. Za
kaj gre pri tej pobudi?
Na dobrodelno tekmo legend All Legends lani junija v ljubljanski Hali Tivoli je vsem ostal posebej lep spomin, saj
smo z zbranimi sredstvi
celotnemu mladinskemu
domu
(v njem ivijo otroci v celodnevni/celoletni oskrbi zaradi neugodnih dru inskih razmer, op. ur.), torej šestdesetim otrokom in pribli no tridesetim zaposlenim,
nepozaben
izlet v Bohinj. Otrokom so se posvetili
animatorji v adrenalinskem parku, s kanuji so se vozili po Bo hinjskem jezeru, ogledali so si Vogel …
Letos ste pripravili dobrodelne nogometne tekme z
velikani slovenskega športa. Kako se lotevate konkret
nih projektov?
Na našo ekipo Velikani slovenskega športa, ki jo sestavljamo
številni somišljeniki, znani športniki in estradniki, smo izredno
ponosni. Naša ekipa igra tekme v malem nogometu v izbranem kraju – letos so za nami e štiri izjemno uspešne akcije
v Slovenj Gradcu, Izoli, Murski Soboti in Mariboru, na katerih smo zbrali pribli no 5.000 evrov. Ta projekt je
zahteven, je pa tudi zelo uspešen. Vedno se najprej pogovorimo z upanom kraja, v katerem nameravamo gostovati,
predstavimo projekt in prosimo za sodelovanje. Rada bi se
zahvalila vsem za vsa plemenita dejanja, predvsem športni
ekipi, ki jo sestavljajo sama velika imena slovenskega športa.
Vsi se vedno, z vsem srcem in radi odzovejo povabilu. Hvala
vsem za solidarnost in
Kako vas je pot odnesla v dobrodelnost?
Dobrodelnosti sem se lotila leta 2014 z eljo po svojih
me je razveselilo
pomagati otrokom v stiski. e na
število športnikov in strokovnjakov, ki so bili pripravljeni pomagati. Moja naloga je, da
in zdru ujem, skušam
cilj – boljše ivljenje otrok in mladostnikov, ki so zaradi te avnega materialnega, zdravstvenega ali dru inskega
polo aja prikrajšani in socialno
Spremlja in
me
moja velika vzornica, ambasadorka društva in projekta prof.
skupaj z ambasadorjem društva
dr. Gabi
in projekta, olimpionikom Miro Cerarjem.
Kaj vas navdihuje pri vašem delu?
Iskreni odzivi otrok – številni bodo za vedno ostali v mojem
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srcu. Še zdaj me otroci iz doma
V letu
dni aktivnega delovanja smo z njimi navezali krasne odnose.
Enako se dogaja z letošnjim projektom Velikani. Velikokrat se
slišim s
in nadvse hvale no dru ino
ki smo ji
namenili vsa sredstva, pridobljena na prvi dobrodelni tekmi.
Vsi ti uspehi mi prinašajo
zagona in
v mojem
srcu. Kaj vse smo e naredili, komu vse e pomagali, obogatili
in osmislili ivljenje v dveh letih aktivnega delovanja! Navdihuje me, da lahko na naših humanitarnih prireditvah vedno
znova zberemo takšno število izjemnih športnikov, novinarjev
v Sloveniji prava redkost.
in glasbenikov, saj je to
Prvi Olimpiki so bili vaši trije otroci. Kako kot mama
gledate na dru bo, v kateri ivimo?
Zame osebno je
odlika današnje dru be spoštovanje
pravil
odnosa do
in dru benega okolja.
Enake mo nosti za vse ne glede na spol, raso, barvo ko e,
starost, zdravstveno stanje, versko,
ali drugo
dru inski status, premo enjsko stanje, spolno
so temelj našega delovanja.
usmerjenost ali druge
alostijo me nezadovoljstvo dru be, nestrpnost,
pomanjkljivosti in negativni pojavi, ki ogro ajo dru beno stabilnost, od nasilja do korupcije.
Kakšni ste zasebno?
Moja
ivljenjska
je harmonija doma, ki jo deotroki. 17-letna Tara Sergeja, 16-letni
lim s svojimi
ponos. Imam
Matev Filip in 14-letna Ninika so moj
ki se jih dr imo, in vsi smo navajeni, da upoštevamo
elje in potrebe drug drugega, da se spodbujamo in si pomagamo. Zame je izjemno pomembna harmonija odnosov
tako doma kot med sorodniki, prijateljiin sodelavci. Poštenost,
iskrenost in toplino postavljam v ospredje in za to imam izreden
V dvainštiridesetih letih, kolikor bom letos stara prav
v tem mesecu, me še ni prav velikokrat izdal. Vedno imam
ob sebi ljudi, ki me
predvsem pa je zame pomembno,
da se tudi sama
varno. Sem izredno
s
trdno voljo
priti do eljenega cilja in te ko obupam.
Iz naše humanitarne organizacije narediti krog ljudi, uspešnih
sodelavcev, s katerimi si bomo skupaj prizadevali
zastavljene cilje in še naprej nizali in razvijali uspešne projekte za
otrokom, širili obzorja in ljudi povezovali tako doma
kot v tujini.

ČLANEK JANA O NATAŠI
OLIMPIKI
OLIMPIKI

OTVORITVENA PRIREDITEV ŠPORTNEGA DRUŠTVA OLIMPIKI
Od konca šolskega leta 2013/14 in 2014/15
smo aktivno sodelovali z Mladinskim domom
Malči Beličeve - ustanovo, ki razvojno in vzgojno
nudi in zagotavlja socialno ogroženim otrokom
in mladostnikom celodnevno/celoletno oskrbo.
V maju 2014 je potekala uvodna prireditev športnega društva OLIMPIKI. Otrokom Mladinskega doma Malči Beličeve, Olimpikom in zbranim gostom so se predstavili znani,
uspešni, odlični slovenski športniki, jih nagovorili ter spregovorili o njihovi poti do
uspeha, njihovem talentu in pomen športa v njihovem življenju:
• košarkar Goran JAGODNIK • smučarka Urška HROVAT • nogometaš Ermin RAKOVIĆ • plesalka Janja PUŠELJ • rugbyist Milan POŽAR • plesalke Heliosa, itd.
Igralki: • gospa Nina IVANIČ in • gospa Dragica POTOČNJAK - igralka, pisateljica in
voditeljica prireditve, glasbenik: • Jože POTREBUJEŠ-ČUKI, kateri nas je zabaval.
Naša največja podpornika in ambasadorja društva ŠD Olimpiki: • Psihologinja, gospa
prof. dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič- Fakulteta za socialne vede, katera proučuje problematiko družine, družinske terapije in psihosocialne pomoči družinam ter
• gospod Miro CERAR st. - dvakratni olimpijec. Oba nas s svojimi življenjskimi izkušnjami in znanjem učita in vodita.
Prireditve so se enako udeležili: dir. Pionirskega doma ga.Vika Potočnik, odvetnik g.
Boštjan Penko, bivši ustavni sodnik g. dr. Janez Šinkovec ter ostali, ki z veseljem
pomagajo otrokom in nam Olimpikom pri našem delovanju. Zahvale vsem zbranim,
predvsem otrokom Mladinskega doma Malči Beličeve, za topel sprejem medse, je na
koncu prireditve poklonila predsednica in pobudnica, organizatorka dogodka ga.
Nataša Kadunc. Ker se zavedamo, da je pridobivanje finančnih sredstev danes
težko, se društvo trudi na različne načine.
V decembru so otroke Mladinskega doma Malči Beličeve z nami Olimpiki obiskali
šampioni NK Domžale in sicer: kapetanNejc Skubic in reprezentant Slovenije Erik
Janža. Otroke sta razveselila z klubskimi majicami, šali in šolskimi potrebščinami.
Počaščeni smo bili, da smo lahko bili del obiska predsednika Republike Slovenije
gospoda Boruta Pahorja v Mladinskemu domu Malči Beličeve, 23. december. 2014.
Gospod predsednik je otrokom zaželel lepe praznične dni in vso srečo v Novem letu
2015. 26. februarja. 2015 je Športno društvo Olimpiki, praznovalo svoj PRVI rojstni
dan. Povabil nas je radio Zeleni val na njihov Znan obraz ima svoj glas .
Naše društvo je organiziralo obisk Mladinskega doma Malči Beličeve:
predsednika Državnega zbora RS dr. Milana Brgleza-7.oktober 2015. Z njim in
prof.dr.Gabi Čačinovič Vogrinčič smo zaključili izjemno obsežen in uspešen projekt z
Mladinskim domom Malči Beličeve.

MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE

MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE

ČLANEK MALČI BELIČEVE

predt. ŠD Olimpiki Nataša Kadunc
dir. Pionirskega doma ga.Vika Potočnik
ga.prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič

GA.OLGA RUPNIK-KRŽE
OLIMPIKI – IZJAVA

zacijami.

-

mladostnikov. Vse naše otroke in mladostnike, ki imajo razvite talente na posaTako je pravzaprav steklo redno sodelovanje. Že v mesecu septembru so nas
Happy gym, jahanje, ustvarjalne delavnice ipd.. Humanitarno društvo Olimpiki so
poskrbeli, da so imeli naši otroci in mladostniki popestren program v mesecu
decembru in sicer vse od Miklavževanja do Novega leta.
V mesecu januarju smo v Domu k sodelovanju povabili dramskega igralca in
materialov za izdelavo vseh potrebnih rekvizitov, lutk.

živijo v zavetju svojih družin.

Z obiskom dr.Milana Brgleza, prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič in pred. ŠD Olimpiki Natašo Kadunc smo
obisk dr.Milana
Gabi katerega
Čačinovič
Vogrinčič
Nataše
Kadunc vdoma
domuMaje
Malči
Beličeve
zaključili
uspešen inBrgleza,
bogat projekt
smo
izvajali zinotroci
Mladinskega
Beličeve
leta
2014 /2015

rugby ekipa Olimpija U14

HUMANITARNEGA DRUŠTVA OLIMPIKI
2014/2015
Namen in cilj organizacije je
socialno ogroženim otrokom. Od
februarja 2014 do oktobra 2015 smo aktivno sodelovali z Mladinskim
domom
, kjer živijo otroci zaradi neugodnih družinskih
razmer v celodnevni/celoletni oskrbi. Sredstva smo pridobivali z donacijami
.
Maja 2014 smo v
pripravili veliko
prireditev otrokom in zaposlenim. Z nami so bili številni eminentni gostje,s
srcem za otroke.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI
V
smo uvedli in izvajali redne tedenske
funkcionalne vadbe z Olimpiki. Razvili smo redno in uspešno tedensko
nogometno ekipo Olimpiki, s profesionalnim nogometašem. Otroke smo
ce.
trening. Imeli smo predstavitev breakdanca. Redni trening rugbiya sta
obiskovala fanta.
eno dekle. V
redni nogometni trening nogometne šole pa
enega fanta. V maju
in juniju smo imeli v domu treninge tenisa za mnogo otrok.

KULTURA
Lutkovno delavnico in izdelovanje lutk je otrokom predstavila in z njimi
ustvarjala gospa Irena Rajh, direktorica Hiše otrok in umetnosti.Ustvarjalne
delavnice smo imeli s podjetjem Bioars d.o.o., ustvarjanje naravnih mil in
piškotov. Pevec Patrik Jagodic je društvu in otrokom posvetil pesem z
naslovom »Mala moja«, s katero jih je glasbeno navdušil. Glasbena skupina
DarMar jim je podarila novo kitaro.
Za pustno rajanje smo priredili zabavo, skupaj z gospo Niko Poles, žena
Petra Polesa. Za lutkovno igrico, katero je dramski igralec in režiser g. Uroš
iskrbelo potrebni material za izdelavo
vseh potrebnih rekvizitov, lutk!

V Mladinski dom smo pripeljali številne VRHUNSKE ŠPORTNIKE, javne
osebe, umetnike, strokovnjake, somišljenike, kateri so pomagali otrokom ter
jih obdarili (npr. nogometaši z dresi).
Na Prešernov dan smo obiskali in
spoznali s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem.

in se

MATERIALNE DONACIJE
Društvo Olimpiki je otroke razveselilo z mnogimi materialnimi donacijami.
Podjetja, ki so donirala:
- HERVIS d.o.o., je neizmerno razveselil našo nogometno ekipo
Olimpiki in nekatere ostale otroke s številnimi športnimi copatami,
ahrbtniki in nogometnimi žogami,
- Trgovin
kjer smo otroke pou
i,
ruštvu obdaritev otrok z baloni,
- Trgovina FOX s številnimi modernimi majicami, kapami, denarnicami,
- Trgovina Tukano s pt o hišic
- Fotoatelje Tivoli in Fotograd s številnimi fotografijami, s katerimi smo
razveselili otroke,
- Center Oxford z angleškimi knjigami.
Mi pa smo jim podarili številne majice z napisom Olimpiki, koledarje,..
Na pobudo in povabilo naše organizacije je 15. oktobra 2015 Mladinski dom
obiskal predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr.
Milan BRGLEZ, skupaj z ambasadorko naše organizacije prof. dr. Gabi

d
in za sodelovanje!
Vse obšolske dejavnost
za vse, kar smo
skupaj dali otrokom, predvsem pa poznanje, koristnega in zdravega

v lep humanitarni projekt za otroka.

9. junija 2015 s mo v H ali Tivoli i zvedli in o mogo ili VELIKO d obrodelno
prireditev ALL LEGENDS - tekma nogometnih i n košarkarskih l egend in
drugih športnih asov velikih src.
Za vse o troke in zaposlene M ladinskega d oma
( 100 o seb)
smo organizirali izlet v Bohinj, obiskali smo adrenalinski park, prav tako smo
vožnjo s kanuji po Bohinjskem jezeru, izlet na Vogel,.. Otroci
so preživeli nepozabni dan v Bohinju.
Novembra 2015 smo razvili vseslovenski projekt

VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA

katero sestavljajo

asbeniki in strokovnjaki.

V l eto 2016 smo vstopili z n ovim h umanitarnim p rojektom, s katerim po
igramo dobrodelne nogometne tekme za otroke
. VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA se pomerijo z ekipo
tamkajšnih veljakov (športnikov, gospodarstvenikov, županov, itd.).
Nataša Kadunc
Predsednica ŠD Olimpiki

ALL LEGENDS

Za Olimpiki je večja dobrodelna prireditev- tekma nogometnih
in košarkarskih legend velikih src: Hala Tivoli, 9.junij. 2015
Humanitarna prireditev ALL LEGENDS je zbrala toliko športnih legend na enem mestu,
kot je doslej v Sloveniji na enem mestu še ni bilo!!!
Niti v sanjah nismo pričakovali takšnega odziva, prišli so vsi povabljeni športni asi iz
bljižnje slovenske športne zgodovine.
Trenerske paličke so v roke vzeli Bojan Prašnikar in Ivo Daneu na eni strani ter Branko
Oblak in Memi Bečirovič na drugi strani. V zasedbi Zlatka Zahoviča so nastopili boksar
Dejan Zavec, nogometaši Mladen Rudonja, Mile Aćimović, Marinko Galić, Gregor
Židan in Ermin Raković, košarkarji Dušan Hauptman, Sani Bečirovič, Slavko Kotnik,
Roman Horvat, Darko Mirt in Veljko Petranović, odbojkar Jasmin Čuturič in smučar
Rene Mlekuž.
Nasproti je stalo moštvo Matjaža Smodiša, ki so ga sestavljali košarkarji Rašo Nesterović, Goran Jagodnik, Ivica Jurković, Miha Zupan, Boris Gorenc in Slavko Duščak,
nogometaši Sebastjan Cimerotič, Sašo Udovič, Ermin Šiljak in Miran Pavlin, atlet
Primož kozmus, skakalec Primož Peterka in hokejist Tomaž Vnuk. Manjkal je zgolj
napovedani Matjaž Kek.
Rezultat kajpak ni bil v ospredju, Zahovičeva ekipa je bila uspešnejša v košarki (36:31),
medtem ko v nogometnem obračunu zmagovalca ni bilo (6:6). Program sta domiselno
povezovala prekaljena reporterska mačka gospod Tomaž Lajevec in glavni komentator
tekme gospod Andrej Stare, za ritmično popestritev je poskrbel reper 6Pack Čukur.
Gospod Gašper Bolhar je prireditev otvoril, popestrili so jo gospod Tone Fornezzi TOF ,
predcednica društva Nataša Kadunc in gospod Miro Cerar st..
Vsem imenovanim se zahvaljujem za njihovo aktivno športno udeležbo. Ni bil pomemben športni rezultat v košarki in nogometu, pomemben je bil NAMEN prireditve:
POMAGATI gojencem Mladinskega doma Malči Beličeve v Ljubljani, ki so si v živo
ogledali prireditev, v njej uživali in spoznali športne ase. Udeležba gledalcev resda ni
bila na pričakovani ravni, vendar obljuba dela dologo:
celotno osebje in vse otroke doma Malči Beličeve je Športno društvo Olimpiki peljalo
na zaključni izlet v Bohinj v celotni organizaciji in izvedbi!!!
Iz srca se zahvaljujem številnim prostovoljcem, ki so pomagali pri dobrodelni prireditvi,
še posebej sodelovanju športne legende Slavku Kotniku!
S spoštovanjem,
NATAŠA KADUNC
predcednica Športnega društva Olimpiki

Ljubljana,junij.2015

OLIMPIKI ČLANEK

Od konca šolskega leta 2013/14 in 2014/15
smo aktivno sodelovali z Mladinskim domom
Malči Beličeve - ustanovo, ki razvojno in vzgojno
nudi in zagotavlja socialno ogroženim otrokom
in mladostnikom celodnevno/celoletno oskrbo.

Toliko zvezd, slovenskih športnih LEGEND kolikor so OLIMPIKI zbrali z dobrodelno tekmi
ALL LEGENS junij 2015 se ne dogodi mnogokrat!

ALL LEGENDS ČLANEK

VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA

ZLATA SELEKCIJA

V okviru Športnega društva Olimpiki-humanitarna organizacija za pomoč otrokom
v socialnih stiskah, se je 24.11.2015 v City Hotelu Ljubljana, kateri je na visokem
nivoju dogodek sponzoriral, odvilo ganljivo srečanje ZLATE SELEKCIJE.
Gospod Tone Fornezzi-TOF, kateri je dobrodelno akcijo zelo uspešno in častno
dolga leta vodil in ustanovil, je naznanil, po nekaj letih premora- še letošnjo dobrodelno tekmo z njegovimi člani, Nataša Kadunc je pa napovedala ustanovitev
podobne akcije.
Pobudniki so: Nataša Kadunc, Ivo Milovanovič in Sašo Udovič. Začeli smo z
obsežnim dobrodelnim vseslovenskim projektom igranja nogometnih tekm in
bogatim programom, za otrokom in družbi.., kateri sledi uspešnim zgodbam Zlate
selekcije, imenovan VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA.Povabljeni na dogodek
so bili člani Zlate selekcije. Povabila jih je ga.Minka Žiberna, katerega so se
udeležili: g.Miro Cerar, g.Bojan Križaj, g.Vili Ameršek, g.Ivo Daneu, g.Cveto
Pavčič, g.Janez Pavčič, g.Janez Hočevar Rifle, g.Tone Vogrinec, g.Radoslav
Bečejac Zeza, g.Franek Klemenc, g.Jojo Pogačnik, g.Jožko Trobec Vučko, g.Štefan Seme, g.Brane Kuzmič, g.Janez Brodnik, g.Jože Papič, g.Borut Basin,
g.Janez Češnovar, g.Rado Časl, g.Jože Globokar, g.Ivo Čarman, g.Dragan Bulič,itd...

Olimpiki v City hotelu in rojstvo projekta Velikani slovenskega športa
Nataša Kadunc, Bojan Križaj, Tone Fornezzi TOF

1. NOVINARSKA KONFERENCA
1. NOVINARSKA KONFERENCA: DOBRODELNI PROJEKT VELIKANOV
SLOVENSKEGA ŠPORTA
Utrinki s prve novinarske konference, katera se je odvila 12.1.2016 v hotelu Slon,
kjer smo podrobneje predstavili našo dobrodelno akcijo in prvo humanitarno
tekmo, katera se je izredno uspešno odvila v Slovenj Gradcu, petek 22.1.2016.
V ekipi ŠD Olimpiki , katera se imenuje VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA
sodelujejo številni nogometaši prve Zlate generacije (Zlatko Zahovič, Miran
Pavlin, Sašo Udovič, Džoni Novak, Ermin Šiljak, Mladen Rudonja, Aleš Čeh,
Ermin Rakovič, Marinko Galič, Marko Simeunovič, Mladen Dabanović, Sebastjan
Cimerotič…) rokometaši ( Uroš Šerbec,Roman Pungartnik, Zoran Jovičič, Boštjan Strašek, Zoran Lubej), glasbeniki (Peter Lovšin, Jože Potrebuješ, Saša Avsenik), hokejist Tomaž Vnuk, atlet Primož Kozmus, novinarji (Tomaž Klemenčič,
Anže Bašelj, Rok Tamše), veslača Iztok Čop in Jani Klemenčič, košarkaši (Rašo
Nesterovič, Marko Milič, Goran Jagodnik), boksar Dejan Zavec, nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga, sodnik Vili Kranjc, selektor g.Ivo Milovanović, pomočnik selektorja g.Andrej Stare, sekretar g.Janez Češnovar, tehnični vodja
g.Radivoj Stanič in drugi.
Prepričani smo, da smo izbrali ekipo, ki bo s svojim nastopom v kraju kjer bo
igrala privabila čim več gledalcev in da bo izbrana družina zadovoljna z pomočjo.
V Slovenj Gradcu je domačo selekcijo vodil nekdajni trener ljubljanskega NK
Olimpija Marjan Pušnik.
Izpeljana je bila odlična tekma tekma, zelo lep in uspešen dogodek. Izbrani številni rejniški družini Rupčič smo s skupnimi močmi zbrali veliko denarno pomoč in
podporo.
Medijski pokrovitelji so bili: Tednik RTV SLO, Slovenske novice, lokalni Koroški
radio etc.
Rojstvo dobrodelnega projekta VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA ,Nataša Kadunc in Ivo Daneu

1. NOVINARSKA KONFERENCA

Miro Cerar Starejši

ZLATA SELEKCIJA

Rugby ekipi Olimpija je junija 2015 dal podporo košarkar Aljoša Žorga

STOJNICA OLIMPIKOV
Olimpiki vas zopet vabimo, da se nam pridružite na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Hvala vsem, ki ste nas podprli!
Počaščeni smo bili obiska našega vrhunskega hokejista Olimpije: IGORJA CVETKA, ki
nas je neizmerno navdušil z vsemi idejami, podporo, športnimi izkušnjami, skratka
ponudil pomoč nam in otrokom. Hvala Igor!
Zahvaljujemo se vsem, ki ste že z nami in vsem, ki nas boste še obiskali. Spoznate nas
in našo vizijo!
Pozdrav od Suzane, Nataše, Teja in Blaža
Iskrena hvala tudi naši Maji
Benedičič-skupaj z njo,
bodo Olimpiki osvajali tek
na smučeh in zimske radosti. Hvala Maja za nasvete,
ideje in ponujeno pomoč
Nataša Kadunc

MIKLAVŽEVANJE V ATLANTISU
Na Miklavževo soboto, 6. 12. 2014 je Športno društvo Olimpiki-humanitarna organizacija za pomoč
otrokom v socialni stiska izvedlo športni dogodek v Vodnem mestu Atlantis.
Olimpiki socialno ogrožene otroke motiviramo in vključujemo v raznolike športne in kulturne dejavnosti. Vse otroke, ki so obiskali Vodnego mesto Atlantis je obdaril Miklavž, nagovorili pa sta jih podpornica in aktivna članica Športnega društva Olimpiki, smučarka, Urška Hrovat ter ustanoviteljica in direktorica športnega društva Olimpiki – Nataša Kadunc.
Program znotraj Vodnega mesta se je odvijal od 11. do 12. ure. Športno društvom Olimpiki so podprle
športne ekipe: Nogometaši NK Triglav-Kranj, rokometašice RK Krim, Ljubljanski Silverhawksi , Rok
Guna, Miriam Kalan in člani športnega društva Olimpiki. Otroci Mladinskega doma Malči Beličeve so v
vodnem mestu neizmerno uživali ter se veselili.
Program zunaj Vodnega mesta Atlantis se je odvijal od 14-16 ure.
Športno društvo Olimpiki se je imelo možnost predstaviti se zahvaliti za veliki podpori društva, ki
deluje komaj nekaj mesecev. Povezani smo z Mladinskim domom Malči Belič, ustanovo, kjer živijo
otroci v celodnevni, celoletni oskrbi.
Častni obiskovalca in največja podpornika društva sta bila: gospa dr. prof. Gabi Čačinovič-Vogrinčič-Fakulteta za socialne vede in gospod Miro Cerar-trikratni olimpijski zmagovalec, ki sta nagovorila
vse povabljene.
Uvodno besedo je imela gospa dr.prof.Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Z vso svojo človeško toplino vedno
išče poti do srca otrok in mladostnikov, ki so v socialnii stiskai. Njene besede se nas vedno znova
dotaknejo. Gospa Gabi, naš največji vzornik in učitelj naše inovativne akcije, ki prinaša spremembe.
Čestitala je naši sposobnosti povezovanja ljudi, ki je ključen vir za odličen projekt.
Gospod Miro Cerar nam vedno podari lepe in spodbudne besedei, saj se vedno bori za športne
pravice otrok, predvsem otrok v socialni stiski. Z svojimi življenskim znanjem in izkušnjami nas učita,
spodbujta in vodita.
Obiskala in nagovorila nas je tudi ravnateljica, Mladinskega doma Malči Beličeve, gospa Olga Rupnik-Krže. Povedala je, kako zadovoljni so s sodelovanjem otroci Mladinskega doma Malči Belič, s
špotnim društvom Olimpiki.
Vse zahvale gospodu Mihu Rakarju-direktorju Vodnega mesta Atlantis, ki je izkazal svojo solidarnost,
prijaznost, sočutje do otrok v socialni stiski in društvu omogočil dogodek v Atlantisu. Veseli smo bili
njegovega obiska in podpore na Miklavževem dogodku v Atlantisu.
Zahvala soorganizatorjem društva: nogometašom-NK Triglav Kranj-gospodu Dejananu Geriću,
ragbistu gospodu Milanu Požarju, programskemu vodju, počitniškega varstva Vodnega mesta Atlantis,
gospodu Roku Guna ter in gospe Miriam Kalan, animatorki, plavalni učiteljici v Vodnem mestu Atlantis.
Zahvala tudi: Plavalki Teji Kopač, stand up komiku, raditelskemu voditelju na radio 1, gospodu Denisu
Avdiću, pevecu Omarju Naberju s svojo ekipo, pevcu Patriku Jagodiču, pevcu Dadi Dazu, vzgojiteljicam Mladinskega doma Malči Beliči, košarkašu Borisu Gorencu, Lini Kolb-Seme ter jahalki gospe
Mojca Kolenc-Ogrin.
Zahvala za podporo tudi mestni svetnici, Mestne občine Ljubljana, gospe Simoni Pirnat Skeledžija,
gospe Nadi Jeremšek z Urada RS za mladino, podjetnici Nani Sojer ter tenisačici Tajana Agassi-direktorici Net sport.
Vedno več ljudi se z nami zavzema za vključitev socialno ogroženih otrok v šport in kulturo.
Hvala vsem!
SKUPAJ ZA NASMEH IN SREČO V OČEH OTROK!
Nataša Kadunc
ustanoviteljica in direktor Športnega društva Olimpiki-humanitarna organizacija
zastopniki in soorganizatorji društva Olimpiki: Dejan Gerić, Dejan Krljanović in Milan Požar

PRVI ROJSTNI DAN OLIMPIKOV
SLOVENJ GRADEC, 1.TEKMA
Nekdanji vrhunski športniki, ki so se zbrali pod okriljem Športnega društva-hu-

-

šestimi otroki iz okolice Slovenj Gradca. Levji delež je prispevalo celjsko ener-

poskrbeli za pester spremljevalni program, v katerem sta se predstavili tudi nogometna šola Marka Šulerja in plesna skupina Vlaste Jakopitsch Soršak.
Znan OBRAZ ima svoj glas in radio Zeleni val ter Olimpiki in PRVI rojstni dan-v Life cafe Grosuplje

V letu 2015 je Športno društvo Olimpiki-humanitarna orgnizacija za pomoč otrokom v
socialni stiski naredilo ogromno. Zbrali in združili smo veliko ljudi – od športnikov, umetnikov, javnih oseb, vseh, kateri se z vsem srcem pomagamo in si prizadevamo za lepši
jutri otrok, Mladinskega doma Malči Belič, kjer živijo otroci v celodnevni,celoletni oskrbi.
Društvo je s podporo in pomočjo radija Zeleni val, gospe direktorice Maje Peterka, gospoda Toneta Košmrlja ter celotno ekipo praznovalo v Life cafe, Grouplje. Olimpiki smo
se zabavali s torto, šampanjcem in glasbo.
Ponosni smo, da nam je v tako kratkem času uspelo realizirati več različnih športnih
dejavnosti z otrokii, ki si zaslužijo vse najlepše.
Pred nami so novi dogodki in razvijanje različnih športnih dejavnosti z vrhunskimi športniki, za mladino.
Hvala vsem za sodelovanje. Hvala, ker ste del ekipe, ki skrbi za lepši jutri otok.
Vaši Olimpiki.

»Z veliko in zahtevno dobrodelno akcijo Mi igramo za druge, s katero smo
novinarji in glasbeniki, ekipi Korošcev, obiskovalcem in soudeležencem projekta
v krasnem Slovenj Gradcu, kjer smo s prvo dobrodelno tekmo povezali dobre
ljudi in naredili pravi praznik športa in dobrega dela ter zbrana sredstva namenili
iz srca vsem, ki so sodelovali v bogatem in izjemnem programu, verjamem, da
bomo podobno uspešni tudi v naslednjih projektih v tem letu« je dejala predsednica ŠD Olimpiki Nataša Kadunc.

-

ZAHVALA SLOVENJ GRADEC

2. NOVINARSKA KONFERENCA
2. NOVINARSKA KONFERENCA: DOBRODELNA TEKMA VELIKANOV V
OBČINI IZOLA
Novinarska konferenca, katera se je odvila v Mestni hiši; Magistratu, dne 22.februar 2016, našega Športnega društva Olimpiki in predstavitev naše druge humanitarne nogometne tekme v Občini Izola, naše ekipe VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA. Naš glavni pokrovitelj dogodka je podjetje Butan plin. Konference
so se udeležili: dir.Butan plin g.Tomaž Grm, Aljoša Žorga, selektor Vili Ameršek,
Dragan Bulič, podžupan Občine Izola g.Gregor Perič, mestna svetnica MOL
g.Simona Pirnat, Tom Lajevec, Nataša Kadunc, župan MOL g.Zoran Janković,
ga.dr,prof.Gabi Čačinovič Vogrinčič, podjetje Bosch iz Nazarij ga.Maja Sketa,
ambasador projekta Sašo Udovič, Aleš Čeh, podžupan MOL g.Dejan Crnek.

MINUTE Z ANDREJEM STARETOM

O 2.dobrodelni tekmi v IZOLI 26.2.2016, Andrej Stare
V svojem drugem nastopu so se Olimpiki z Velikani slovenskega športa podali v
Izolo. Pričakali so nas vselej prešerno razpoloženi Primorci in nam pripravili
nepozaben sprejem.Velikani slovenskega športa so prišli motivirani, da predvsem
mladim pokažejo vragolije in nogometno velemojstrstvo. Ker se je med Velikane
slovenskega športa vrinila bolezen, smo ostali brez vratarja. Toda kako originalno
se je znašel selektor ViliAmeršek. Vsako tretjino tekme je branil drugi »vratar«,
najprej je bil to Marinko Galič, potem Ermin Šiljak in v zadnji tretjini tekme še Aleš
Čeh. Svoje delo so opravili izjemno, saj je bil končni izid tekme kar 7:3 za Velikane slovenskega športa. Poleg treh »vratarjev« so igrali še: Miran Pavlin,
Džoni Novak, Mladen Rudonja ( dosegel je zanj neverjetna dva gola ), Primož
Kozmus, Goran Jagodnik, Samir Zulić, Sašo Udovič, Primož Ulaga ter novinarja
Rok Tamše in Tomaž Klemenčič. Primorci so sestavili izjemno ekipo bivših
odličnih igralcev, med katerimi je izstopal Darko Milanič, ob njem pa vselej odlični
Dejan Djuranovič, Davor Perkat in ostali. Sodniško pravico je delil z nasmehom
Damir Skomina. Prijetno druženje so popestrile tudi plesalke in najmlajši, ki so
pokazali svoje nogometne veščine. Dvorana osnovne šole je bila skoraj polna
gledalcev, ki so prispevali, vsak po svoji uvidevnosti svoj kamenček v mozaik
dobrodelnosti. Zbrali smo 4.500 eur za Izolski šolski sklad. Olimpiki so zastavili
pot, ki je tlakovana z izjemnimi slovenskimi športniki, ki so po zaključku aktivne
športne kariere postali promotorji dobrodelnosti v prid naši mladini. Po tekmi sem
poprosil Darka Milaniča, da bi v bodoče nastopal za Olimpike, kar je z velikim
zadovoljstvom tudi sprejel. Tudi vsi ostali nekdanji reprezentanti so obljubili redno
nastopanje za ekipo Velikanov slovenskega športa, ki si je kot naslednjo postajo
izbrala Mursko soboto.
Predstavnika Rotary kluba iz Martjancev Bojan Berden in Jože Trajber sta prišla
v Izolo in si ogledala, kaj je potrebno postoriti za čimboljšo organizacijo takšne
humanitarno- športne prireditve.

Andrej Stare, pom.Selektor

ZAHVALA IZOLA

TEKMA
TEKMA
IZOLAIZOLA

3. NOVINARSKA KONFERENCA
3. NOVINARSKA KONFERENCA: DOBRODELNA TEKMA VELIKANOV V
MURSKI SOBOTI
Za nami se je odvila še ena uspešna humanitarna tekma Velikanov v Murski
Soboti.
Selektorja gostujoče ekipe Velikanov sta bila Vili Ameršek in Andrej Stare. V ekipi
so igrali: Zahovič, Dabanovič, Milič, Klemenčič, Kozmus, Šiljak, Pavlin, Tamše,
Kardinar, Zavec, Milanič, Ulaga, Udovič in Vnuk.
Selektor Pomurcev je bil dr. Robert Požonec, trenerja pa Malačič in Koblencar.
Ekipo so sestavljali: Vogrinčič, Gabor, Vrabelj, Cifer, Džurič, Kusek, Črnko, Gutalj,
Bedo, Bukovec, Rogan, Herceg, Pal, Banotai, Topič,Korošec, Ružič, Podlesek,
Markoja, Dominko in Jevšek.
Zahvale vsem našim podpornikom, dobrosrčnežem in odličnim igralcem

ZAHVALA MURSKA SOBOTA

MINUTE Z ANDREJEM STARETOM 2.

O naši dobrodelni prireditvi v MURSKI SOBOTI 24.03.2016, Andrej Stare
Tretji nastop Velikanov slovenskega športa je bil v Murski soboti. Prekmurci so se
izjemno potrudili in pripravili pravi praznik Olimpikov in ljubiteljem slovenskega
športa. Med povabljenci je bila tudi najboljša prekmurska športnica ves časov
Marika Kardinar, nosila 40 medalj v kegljanju z največjih tekmovanj. Gospo sem
obiskal na njenem domu v Dobrovniku in bila je vzhičena ob povabilu na srečanje
z OLimpiki. Njen soprog je dolgoletni župan Dobrovnika in velik zaljubljenec v
šport. S selektorjem Vilijem Amerškom sva povabila v ekipo Velikanov slovenskega športa tudi najboljšega prekmurskega nogometaša vseh časov in še vedno
najboljšega strelca v slovenskih državnih prvenstvih ( 130 golov ) Štefana
Škaperja. Želeli smo še več domačih nekdanjih reprezentantov ( Cipot, Ošlaj…..)
vendar so jim nastop preprečile bolezen in poškodbe. V dvorani osnovne šole se
je zbralo več kot 400 gledalcev, pri sami izvedbi tekme ter aktivnost pred in po
tekmi pa je odlično sodeloval tudi Rotary klub iz Martjancev ( Martjanci so vas
med Mursko soboto in Moravskimi toplicami ). Župan Murske sobote Aleksander
Jevšek je pomagal pri pridobitvi prostora, prijavi javne prireditve, poleg tega pa je
tudi Občina prispevala sredstva za otroke iz socialno šibkih družin, da so lahko
poleti odšli na počitnice na morje v Baško. Sama tekma med Olimpiki – Velikani
slovenskega športa in selekcijo Prekmurja je bila prijateljska, gledalci pa so lahko
uživali v vragolijah in vrhunskih potezah nekdanjih reprezentantov. Med Velikani
slovenskega športa so zastopali ekipo Olimpikov med drugimi : Štefan Škaper,
Miran Pavlin, Darko Milanič, Goran Jagodnik ( košarkar ), Marinko Galić, Mladen
Dabanović, Džoni Novak, Sašo Udovič,Ermin Šiljak, Primož Ulaga, novinarja
Tomaž Klemenčič in Rok Tamše, Zlatko Zahović ( zaradi poškodbe ni igral ).
Selekcija Prekmurja je bila odličen nasprotnik nekdanjim reprezentantom, sicer
pa so zaigrali nekoč odlični igralci ( Gabor, Črnko, Vogrinčič, Herceg, Pal,Bedo )
in tudi reprezentantje Slovenije ( Cifer, Dominko ). Med vratarji se je predstavil
tudi župan Aleksander Jevšek. Pod vodstvom selektorjev dr.Roberta Požonca in
Milana Koblencerja je bil na koncu rezultat 6:4 za ekipo Velikanov slovenskega
športa, kar pa je bilo najmanj pomembno. Prijetno prijateljsko srečanje ob odličnem bograču , ki ga je pripravil Rotary klub iz Martjancev, so udeleženci tega
tretjega humanitarnega srečanja pod pokroviteljstvom Olimpikov izrazili željo, da
se ponovno srečamo. Domenili smo se, da bo naslednje srečanje čez mesec dni
v zibelki slovenskega nogometa – v Mariboru.
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V Mariboru je bila održana spektakularna nogometna tekma med selekcijo Štajerske in ekipo Velikanov slovenskega športa, ki je s selektorjem Vilijem Amerškom
gostoval po Sloveniji v dobrodelni akciji pod okriljem Športno-humanitarnega
društva Olimpiki iz Ljubljane.
Dobrodelna tekma v mariborski športni dvorani Lukna sestavlja zasedbi s številnimi nekdanjimi vrhunskimi športniki in drugimi znanimi obrazi. Na klopi selekcije
Štajerske je nastala sprememba, saj je prvotno predvideni selektor Bojan
Prašnikar bil zadržan, zato je njegovo vlogo prevzel legendarni nogometaš Maribora Tomislav Prosen.
»Za nami so že tri uspešne akcije v Slovenj Gradcu, Izoli in Murski Soboti. Vsakič
smo zbrali po 5000 evrov za otroke, potrebne pomoči. Zahvaljujem se celotni ekipi
Velikanov slovenskega športa, gostiteljem in drugim udeležencem tekem, da so
pripravljeni sodelovati ni pomagati. Tokrat pomagamo otrokom iz Mladinskega
doma Maribor. Prav otroci so tisti, ki si v življenju zaslužijo vse lepše in boljše,« je
dejala predsednica ŠD Olimpiki Nataša Kadunc.
Tudi župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec z nestrpnostjo pričakuje plemeniti dogodek: »Zahvaljujem se športnemu društvu Olimpiki za dosedanji trud in
nesebično pripravljenost pomagati našim najmlajšim meščanom. Verjamem, da
bodo zbrana sredstva varovancem mladinskega doma pričarala čudovito poletje,
v družbi sonca in morja. V štajerski ekipi nimamo samo veliko kondicije, ampak
tudi dobro srce, pogum in spoštovanje do nasprotnika.«
Ravnatelj Mladinskega doma Maribor Ivan Dobaj je povedal: »Takšna pomoč je za
nas neprecenljiva. Država poskrbi za osnovno oskrbo naših otrok, ne pa tudi za
dodatne interesne dejavnosti, ki so običajne v vsaki družini. Našim varovancem
omogočimo letovanje, smučanje, obisk zabaviščnega parka in podobno, saj tako
socialno zorijo, in ko gredo od nas, ne potrebujejo posebne pomoči. Usmerjamo jih
tudi v šport, kjer dobijo delovne navade, disciplino, učijo se zmagovati in prenesti
poraze. Poskušamo vzpostaviti normalne standarde življenja tudi zanje.«
.
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TEKMA JESENICE

Humanitarno društvo Olimpiki je skupaj z Lokalnim odborom Jesenice organiziralo
dobrodelno nogometno tekmo, na kateri so zbirali sredstva za letovanje socialno
ogroženih otrok. Pomerila se je ekipa Olimpikov z “Velikani slovenskega športa”,
domačini pa so zbrali eminentno ekipo bivših in zdajšnjih športnikov z Jesenic in
Gorenjske. Na tekmi sta igrala tudi poslanka Maruša Škopac in predsednik LO
Jesenice in podžupan Miha Rebolj. Z vsemi aktivnostmi pred tekmo in na samem
dogodku so zbrali za več kot 10 000 evrov donacij.
Za Olimpike so pod vodstvom ustanoviteljice društva Nataše Kadunc in nekdanjega nogometnega asa Vilija Amrška zaigrali Miran Pavlin, Sašo Udovič, Dejan Kontrec, Boštjan Strašek, Gregor Židan, Marinko Galič, Aleš Čeh, Džoni Novak, Goran
Jagodnik, Tomaž Klemenčič, Mladen Rudonja, Jani Klemenčič, Rok Tamše, Pero
Lovšin, Tone Fornezzi Tof, Štefan Seme, Dragan Bulič in selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec. Gorenjci so odgovorili s svojo postavo, v
kateri so poleg omenjenih članov SMC blesteli Alenka Dovžan, Jure Košir, Sabina
Felc, Rok Tičar, Ivo Jan, Tomaž Razinger, Matjaž Kopitar in mnogi drugi. Rezultat
tekme je bil za gledalce in sodelujoče seveda drugotnega pomena, še posebno ob
bogatem spremljevalnem programu, ki so ga prispevali Jeseniška godba na
pihala, maržoretke, mali jeseniški akrobati, gorenjski gasilci, animatorji in vsi v
organizaciji dogodka. Še posebej pa se je izkazal sekretar LO Jesenice Fikret
Avdić, ki je, kot izkušen humanitarec in organizator podobnih dogodkov, s svojim
osebnim angažmajem od znanih slovenskih športnikov pridobil športne drese in z
licitacijo zbral več kot 4000 evrov, kar je vključno z donacijami na tekmi in v aktivnostih pred tekmo, naneslo na več kot 10 000 evrov, kar je največ od petih
prireditev do sedaj.
Plemenita gesta vseh sodelujočih je tako na morje na počitnice popeljala socialno
ogrožene otroke iz lokalne skupnosti.
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Žal se humanitarne tekme zaradi drugih nujnih obveznosti nisem mogel udeležiti, zato
sta se prireditve udeležila podžupanja Vera Pintar in podžupan Miha Rebolj kot igralec
Legend Jesenic.
Seveda sta naslednji dan poročala o svojih pozitivnih občutkih in vtisih s tekme in
dogodkov ob njej.
Hvala vam, vsem tekmovalcem in pripravljalcem tega enkratnega dogodka za vaša
osebna prizadevanja in zavzetost ter seveda pomoč našim jeseniškim otrokom, ki bodo
lahko letos okusili morje…
Lepo vas pozdravljam ter želim še veliko uspeha pri vaših nadaljnjih projektih.
Župan

Tomaž Tom Mencinger
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Olimpiki, NINIKA, TARA in MATEV Kadunc, na Olimpijskih igrah Rio 2016
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V Domžalah je bila održana spektakularna nogometna tekma med Domžalsko
izbrano vrsto in selekcijo Velikanov slovenskega športa, ki s selektorjem Vilijem
Amerškom gostuje po Sloveniji v dobrodelni akciji pod okriljem Športno-humanitarnega društva Olimpiki iz Ljubljane.
Dobrodelna tekma v domžalski športni dvorani se je začela v petek, ob 19. uri.
»Odziv na dogodek je pokazal veliko srce vseh sodelujočih, društva, klubi, tudi
posamezniki, so se z veseljem odzvali pozivu, zbrali smo glavne organizatorje,«
pove župan Domžal Toni Dragar, ki je vesel, da so z igranjem in druženjem naredili
nekaj dobrega – zbrali sredstva za Osnovno šolo Roje. »To je šola s prilagojenim
programom, ki ni le domžalska, ampak za širšo regijo. Vseh pet okoliških občin je
ustanoviteljic šole, ki sicer potrebuje zelo malo dodatnih stvari, mnogokrat smo jim
pomagali, a ko si v našem sistemu kdo zaželi, da bi imel dve nihajoči gugalnici za
otroke s posebnimi potrebami, je smešno in žalostno hkrati, da jim tega ne
omogoči,« še dodaja župan. »Prav otroci so tisti, ki si v življenju zaslužijo vse lepše
in boljše,« je povedala predsednica ŠD Olimpiki Nataša Kadunc, ki že več kot dve
leti vodi projekt, namenjen pomoči otrokom.
Za to, da je dogodek za obiskovalce bil atraktiven,so poskrbeli marljivi organizatorji
z zanimivim spremljevalnim programom, kjer je bila dobra mešanica plesa, petja in
športa z zvenečimi imeni, kot so Miran Pavlin, Primož Ulaga, Marko Simeunović,
Ermin Šiljak, Tomaž Klemenčič, Dejan Zavec, Goran Jagodnik, Aleš Čeh, Dejan
Kontrec, Marinko Galič, Pero Lovšin, Đoni Novak, Jani Klemenčič, Rok Tamše,
Sašo Udovič, Tomaž Vnuk, Jani Klemenčič s selektorjem Velikanom slovenskega
športa Vilijem Amerškom na čelu na eni strani, in na drugi v Domžalski izbrani vrsti,
ki jo je vodil župan Toni Dragar s pomočnikom Urošem Slavincem, še Teja Gregorin, Klemen Bauer, Andraž Mrak, Dejan Djurovič, Janez Strajnar, Simon Rožman,
Jure Močnik, Andrej Hauptman, Uroš Juračič, Uroš Križanič, Marjan Bolhar, Aleš
Klavžar, Nik Zupančič, Igor Barukčič, Jernej Damjan, Gregor Kosec in Marko
Lunder. Tekmo je z začetnim udarcem odprl nekdanji direktor Zavoda za šport in
rekreacijo Domžale Janez Zupančič. Voditelj večera je bil športni novinar Anže
Bašelj. »Ko je gospod župan videl naš seznam ekipe, se je zgrozil, da so v naših
vrstah sami nogometaši. Res je, saj igramo nogomet, a kljub temu imamo v tudi
številne druge športnike, glasbenike, novinarje. Zelo dobra je nasprotna ekipa,
zato verjamem, da se bodo na tekmi obema selektorjema tresle hlače,« je v športnem duhu zanimivo predstavo napovedal legendarni Vili Ameršek.
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tekma Domžale
Župan Tone Dragar, Nataša Kadunc in Marjanca Bogataj
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V športni dvorani Srednje šole Črnomelj bo 20. januarja potekala dobrodelna nogometna tekma med belokranjsko izbrano vrsto ter velikimi imeni slovenskega nogometa, ki ga skupaj z belokranjskimi občinami Občino Črnomelj, Občino Metlika
in Občino Semič pripravlja Športno društvo Olimpiki.
Zbrana sredstva bodo namenjena Dominiku Lozarju in Društvu Sožitje Bela krajina.
Humanitarno športno društvo OLIMPIKI je nevladno, neprofitno združenje,
odličnih športnikov, strokovnjakov, novinarjev, glasbenikov, športnih ekip, vsi
združeni z namenom pomagati najšibkejšem členu naše družbe, OTROKOM v
stiski.
V leto 2016 je Športno društvo Olimpiki vstopilo z inovativnim projektom, igranja
dobrodelnih nogometnih tekem po različnih krajih po Sloveniji, s svojo ekipo VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA. V ekipi so združena mnoga velika imena slovenskega športa in kulture z velikim srcem!
"Odigrali smo že 7. dobrodelnih nogometnih tekem po Sloveniji, kjer znana imena
slovenskega športa igrajo za dobrobit najšibkejših - otrok v stiski. Igrali smo že v
občini Slovenj Gradec, Izoli, Murski Soboti, Mariboru, Jesenicah, Domžalah in v
Ljubljani".
Zadnja tekma v letu 2016 (sedma) se je odvila v ljubljanskih Stožicah. Velikani
slovenskega športa so se pomerili s poslanci Državnega zbora RS. Zbrana sredstva so bila namenjena Pediatrični kliniki UKC LJ in Mladinskemu domu Majči Beličeve v LJ.
V petek, 20. januarja 2017, OLIMPIKI Z VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA prihajajo tudi v Črnomelj.
Vstop - prostovoljni prispevki
VABLJENI

»Odkar igramo takšne tekme, imamo zdaj v ekipi najmanj nogometašev. Večina jih
je namreč odsotna, so denimo pomočniki trenerjev, s klubi na pripravah,« so bile
besede Vilija Amerška. Olimpijina legenda je namreč selektor vrste Velikanov slovenskega športa, ki se bo danes z začetkom ob 18. uri v športni dvorani srednje
šole v Črnomlju pomerila z belokranjsko izbrano vrsto. Ne bo pa se igralo za točke,
temveč človekoljubno. Športno društvo Olimpiki, humanitarna organizacija za
pomoč otrokom, bo z dobrodelno nogometno tekmo namreč pripomoglo k zbiranju
denarja za mladega Dominika Lozarja in društvo Sožitje Bela krajina. Za dobro
vzdušje v Črnomlju bodo poskrbeli tudi s plesnimi nastopi, harmonikarji in folklorno
skupino Dragatuš, olimpiki pa so ta človekoljubni malonogometni dogodek pripravili v sodelovanju z belokranjskimi občinami Črnomelj, Metlika in Semič. Častna
gosta bosta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in varuhinja človekovih
pravic Vlasta Nussdorfer. »Verjamem, da bo naša dvorana polna. Igrala bodo
namreč pomembna imena pa še predsednik bo prišel,« je zatrdila Mojca Čemas
Stjepanovič, županja občine Črnomelj. Nato pa sta se županja in selektor Velikanov slovenskega športa Vili Ameršek še malce pošalila. »Hočemo zmagati in zmagali bomo,« je rokavico vrgel nekoč briljantni zvezni igralec ljubljanskih zeleno-belih
in francoskega Angersa. »Na našem igrišču težko,« pa je za belokranjsko izbrano
vrsto potegnila županja Čemasova in dodala: »Hvala, da sta se športno društvo
Olimpiki in njegova predsednica Nataša Kadunc odločili za nas. Vsak evro, ki ga
bomo dobili, bo dobrodošel in dobro naložen.« V imenu društva Sožitje Bela krajina se je zahvalil Ivan Špehar: »Ta sredstva so pomembna za tiste osebe, ki niso
vključene v noben sistem pomoči. To jim pomaga, da se ne počutijo pozabljene od
sveta in družbe.« Velikani slovenskega športa se že pripravljajo za današnje gostovanje v Črnomlju, pestro bo, na igrišče bodo namreč pritekli Miran Pavlin, Primož
Ulaga, Marinko Galič, Rok Tamše, Peter Lovšin, Ermin Šiljak, Vili Resnik, Aleš
Čeh, Dejan Kontrec, Anže Bašelj, Mladen Dabanovič, Tomaž Vnuk, Dragan Bulič,
Tomaž Klemenčič, Džoni Novak in Zoran Lubej.
Avtor: Marko Uršič
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Varuhinja človekovih pravic
RS Vlasta Nussdorfer pri predaji
vrednostnega čeka Dominiku Lozarju
in Nataša Kadunc
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OLIMPIKI Z VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA PROTI EKIPI DRŽAVNEGA
ZBORA RS
Stoženska dvorana tokrat ni gostila športnih ekip, na parketu sta se pomerili
selekciji velikanov slovenskega športa proti selekciji Državnega zbora RS.
Sedma dobrodelna prireditev, ki jo je organiziralo humanitarno Športno društvo
Olimpiki, je na enem mestu zbrala športnike, kot so nogometaš Sebastjan
Cimirotič, košarkar Goran Jagodnik, hokejist Dejan Kontrec, boksar Dejan Zavec,
smučar Bojan Križaj, nogometaš Marko Simeunović ... Seveda ni manjkal tudi
vselej dobrovoljni novinar TV Slovenija Anže Bašelj, ki je letos navdušil z nekaterimi nepozabnimi bravurami. Selekcijo velikanov slovenskih športnikov so dopolnila znana imena slovenskega glasbenega prizorišča.
V selekciji Državnega zbora RS pa so zaigrali Milan Brglez, Branko Zorman,
Mitja Horvat, Matjaž Nemec, Andrej Čuš, Tomaž Lisec, Marijan Pojbič, Ljubo
Žnidar, Marko Pogačnik ...
Rezultat je na športno-humanitarnem spektaklu obstranskega pomena, zbrani
denar pa bodo namenili otrokom, in sicer: Mladinskemu domu Malči Beličeve v
Ljubljani in Pediatrični kliniki UKC-ja Ljubljana.
Večkrat je društvu pomagal in dal podporo ljubljanski župan Zoran Janković.
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OLIMPIKI z VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA
LETOŠNJE HUMANITARNO LETO 2016
NADVSE USPEŠNO ZAKLJUČILI
V LJUBLJANSKIH STOŽICAH
Konec letošnjega leta je nogometna ekipa Humanitarnega društva Olimpiki, v
kateri sodelujejo mnoga velika zveneča imena slovenskega športa in kulture,
priredila velik spektakel in odigrala še zadnjo – letos sedmo veličastno humanitarno nogometno tekmo.
OLIMPIKI so se tokrat pomerili z ekipo poslancev Državnega zbora RS, na čelu s
predsednikom dr. Milanom Brglezom.
Spektakl je odprla priznana slovenska pevka Nuška Drašček Rojko s slovensko
himno -dogodek sta med drugimi velikodušno podprli tudi ministrica za šolstvo in
šport dr. Maja Makovec Brenčič in varuhinja človekovih pravic RS Vlasta Nussdorfer, ki je tudi ambasadorka projekta, ob Miro Cerar st. in prof.dr.Gabi Čačinovič Vogrinčič.
Našemu povabilu se je velikodušno odzval Davor Radolfi, hrvaški latino pevec,
glasbeno popestril in vsekakor privabil mnoge gledalce v LJUBLJANSKE
STOŽICE, 21.decembera.2016. Je izjemno humanitaren, kar dokazuje s svojimi
nesebičnimi dejanji, Slovenija mu je ogromno dala in skupaj z nami pokazal svojo
veličino in SRCE!
Takšnega števila odličnih športnikov, glasbenikov, novinarjev in drugih znanih
obrazov na humanitarnih prireditvah v SlOVENIJI ni mnogokrat. Izjemno ponosni
smo, da je nam uspelo že SEDMIČ letos,
S skupnimi močmi smo za najšibkejše tokrat zbrali 6.200 € ob materialnih
sredstvih, ki smo jih namenili Pediatrični kliniki UKC Ljubljana in Mladinskemu
domu Malči Beličeve Ljubljana.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujem, ustvarili smo dogodek, ki bo ostal v
najlepšem spominu vsem, pisan v zgodovino!

Nataša Kadunc
Predsednica Športnega društva OLIMPIKI
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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, 5.044,99 €
Za rejniško družino Rupčič 4.595,00 € in materialna sredstva (pralni stroj
Bosch) v vrednosti 449,99 €.
2. Dobrodelna prireditev, 22. februar 2016, IZOLA, 4.500,00 €
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, 2.600,00 €
Za Zvezo društev prijateljev mladine Murska Sobota:
 za letovanje otrok na otoku Krku.
4. Dobrodelna prireditev, 22. april 2016, MARIBOR, 3.701,76 €
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, 3.000,00 €
Za Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice:
 za letovanje otrok v Pinei pri Novigradu.
6. Dobrodelna tekma, 30. septembra 2016, DOMŽALE, 11.415,28 €
Za Osnovno šolo Roje.
7. Dobrodelna tekma, 21. december 2016, LJUBLJANA, 6.649,99 €
Za Mladinski dom Malči Beličeve:
 za prvomajske počitnice otrok,

Velikani v Lendavi
Ermin Šiljak, Nataša Kadunc in župan Lendave mag.Anton Balažek

bon je uradno sprejel podžupan Lendave

ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMPIKI
VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA v letu 2016/2017,

kateri zajemajo številne prostovoljce; odlične športnike,
1. Dobrodelna prireditev, 22. januar 2016, SLOVENJ GRADEC,
5.044,99 €
Za rejniško družino Rupčič 4.595,00 € in materialna sredstva (pralni
stroj Bosch) v vrednosti 449,99 €.
2. Dobrodelna prireditev, 22. februar 2016, IZOLA, 4.500,00 €
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,
2.600,00 €
Za Zvezo društev prijateljev mladine Murska Sobota:
 za letovanje otrok na otoku Krku.
4. Dobrodelna prireditev, 22. april 2016, MARIBOR, 3.701,76 €
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, 3.000,00 €
Za Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice:
 za letovanje otrok v Pinei pri Novigradu.
6. Dobrodelna tekma, 30. septembra 2016, DOMŽALE, 11.415,28 €
Za Osnovno šolo Roje.

7. Dobrodelna tekma, 21. december 2016, LJUBLJANA, 6.649,99 €
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 lučke za lažji odvzem krvi. Donacija v vrednosti
3.100,00 €.
8. Dobrodelna tekma, 20. januar 2017, ČRNOMELJ, 2.900,00 €
 za Dominika Lozarja 1.450,00 €,
 za Društvo Sožitje Bela krajina 1.450,00 €.
9. Dobrodelna tekma, 31. marec 2017 , LENDAVA, 1.645,00 €
za šolske sklade vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini
L
Lendava 1.645,00 €

Skupaj: 41.445,02 €
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 iskrena 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.

vZnova

in znova Olimpiki dokazujemo, da lahko stopimo skupaj in s
skupnimi močmi, prizadevnostjo naredimo velike stvari, kar smo
dokazali že z izjemnim, obsežnim in BOGATIM projektom v letu
2014/2015, katerega smo izvajali z otroci MLADINSKEGA DOMA
MALČI BELIČEVE v Ljubljani.
Nas niso le besede, imamo rezultate in vizijo. Lahko smo vzor
organizatorjem velikih dobrodelnih akcij pomoči potrebnim.
S spoštovanjem,
Ljubljana, 31. marec 2017
Olimpiki

Nataša Kadunc
Predsednica ŠD

Zahvala
Iskrena hvala vsem
prostovoljcem, donatorjem, posameznikom, organizacijam,
sponzorjem, nekdanjim in sedanjim sodelujočim, ki soustvarjajo
in so podprli delovanje in razvoj zgodbe OLIMPIKI
vsa tri leta in naprej.

S spoštovanjem,
Nataša Kadunc
predsednica ŠD Olimpiki
marec 2017

