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Spoštovani,

Ideja o pomoči otrokom v socialnih stiskah se je razvijala naprej. Nova prelomnica v delovanju 
našega društva oz. organizacije je bil projekt Velikani slovenskega športa. Gostovati z ekipo 
vrhunskih športnikov različnih športov in drugih ljudi dobre volje po različnih krajih Slovenije ni 
mačji kašelj. Zahteva veliko (organizacijskega) napora, a je bil po vsakokratnem druženju 
(materialni) rezultat pokazatelj, da smo na pravi poti, da je z dobro voljo mogoče premikati 
meje.

Po prvih petih letih gremo naprej. Nove ideje se rojevajo.

Koncept ŠD Olimpiki se je začel z besedo vabilo, vabiti, povabiti. Povabiti otroke, sprva so bili to 
otroci MD Malči Beličeve, k udejstvovanju na različnih področjih, predvsem športnem in 
kulturnem. To so otroci, ki v svojem mladem življenju nimajo priložnosti, so mnogokrat 
socialno izključeni, ob našem zavzemanju zanje in tudi materialni pomoči pa so se učili in 
spoznali, da si lahko svojo pot krojijo tudi sami. 

           Nataša Olimpiki 

prvih pet let delovanja Mednarodne humanitarne organizacije za pomoč trokom v soialnih 
stiskah - ŠD Olimpiki je za nami. Prvih pet let različnih akcij, projektov, pa tudi stiskov rok, 
pozitivnih misli, besed in dejanj. 

I

Hvala, ker ste z nami, hvala, ker nas podpirate.
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Naša temeljna načela in vrednote so: solidarnost, povezovanje, 
iskrenost, spoštovanje, enakopravnost.

Naša vizija in strateški cilji: razvijati in utrjevati humanitarno
poslanstvo, krepiti ugled s humanitarnimi akcijami – združevati dobre 
ljudi za dobro otrok!

Mednarodna humanitarna organizacija za pomoč otrokom v socialnih 
stiskah - Športno društvo Olimpiki - je največje samostojno, nevladno, 
neprofitno združenje dobromislečih somišljenikov – športnikov, 
strokovnjakov z različnih področij, novinarjev, glasbenikov. Združeni smo z 
namenom pomagati najšibkejšemu členu naše družbe – OTROKOM v 
stiski.
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Naši častni podporniki so:

- Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

Predsednica društva: Nataša Olimpiki.

- mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije,

- dr. Milan Brglez, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

- Vlasta Nussdorfer,  varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije 2013-

2019

- Miro Cerar st., olimpionik - dobitnik treh olimpijskih medalj

- prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, psihologinja, zaslužna profesorica 

Fakultete za socialno delo UL



4 Olimpiki

V letih 2014 in 2015 smo v domu uvedli in izvajali redne tedenske 

funkcionalne vadbe: razvili smo tedensko nogometno ekipo Olimpiki s 

profesionalnim nogometašem; otroke smo vključili v tečaj jahanja na 

hipodromu v Stožicah; jim predstavili breakdance in kickbox ter v redni 

trening vključili dve dekleti; posamezni otroci so obiskovali redni trening 

rugbyja, ritmične gimnastike, nogometa; otroci so v domu spoznavali tenis.

Priredili smo pustno zabavo, v maju 2014 pa smo za otroke in zaposlene 

pripravili družabno prireditev, ki so se je udeležile tudi številne znane 

osebnosti.

Naši začetki 

Otroci iz doma so se udejstovali tudi na drugih področjih: ustvarjali so v 

delavnici izdelovanja lutk; izdelovali so naravna mila in piškote; ustvarjali 

glasbo, z dramskim igralcem in režiserjem so otroci pripravili lutkovno 

igrico.

V Mladinskem domu Malči Beličeve živijo otroci zaradi neugodnih 

družinskih razmer v celodnevni oz. celoletni oskrbi.
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V decembru 2014 smo pripravili miklavževanje z Olimpiki in Urško Hrovat 

v Atlantisu. Družili smo se in zabavali otroci in zaposleni MD Malči 

Beličeve, člani našega društva ter znani  estradniki in somišljeniki

V Mladinski dom Malči Beličeve smo pripeljali številne vrhunske športnike, 

umetnike, strokovnjake, ki so otrokom pomagali in jih obdarili (npr. 

nogometaši z dresi). Otroke je 15. oktobra 2015 – skupaj s častno 

ambasadorko Olimpikov dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič - obiskal predsednik 

DZ RS dr. Milan Brglez. Na Prešernov dan smo si ogledali predsedniško 

palačo in se spoznali s predsednikom Republike Slovenije Borutom 

Pahorjem.

Na družabni prireditvi v maju 2014 so se otrokom Mladinskega doma 

Malči Beličeve, Olimpikom in zbranim gostom predstavili uspešni slovenski 

športniki in spregovorili o pomenu športa, uspehu in talentu: košarkar 

Goran Jagodnik, smučarka Urška Hrovat, nogometaš Ermin Raković,  

plesalka Janja Pušl, rugbist Milan Požar, plesalke Heliosa. Sodelovali so tudi 

igralka Nina Ivanič, igralka, pisateljica in voditeljica prireditve Dragica 

Potočnjak,  vodja skupine Čuki Jože Potrebuješ in častna ambasadorja ŠD 

Olimpiki dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič ter Miro Cerar st. Prireditve so se 

udeležili tudi mnogi drugi.
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Z izkupičkom smo za vse otroke in zaposlene Mladinskega doma Malči 

Beličeve (100 oseb) organizirali izlet v Bohinj, obiskali so adrenalinski park, 

omogočili smo jim vožnjo s kanuji po Bohinjskem jezeru, izlet na Vogel. 

Otroci so preživeli nepozabni dan v Bohinju.

Rezultat ni bil v ospredju, Zahovičeva ekipa je bila uspešnejša v košarki (36 : 

31), v nogometnem obračunu pa zmagovalca ni bilo (6 : 6). 

9. junija 2015 smo v Hali Tivoli izvedli dobrodelno prireditev All Legends - 

tekmo nogometnih, košarkarskih in drugih športnih asov velikih src. 

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. V zasedbi Matjaža Smodiša so igrali 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. Trenerska mesta so prevzeli Bojan Prašnikar, Ivo Daneu, 

Branko Oblak in Memi Bečirovič. Program sta povezovala reporterska 

mačka Tomaž Lajevec in Andrej Stare, za ritmično popestritev je poskrbel 

reper 6Pack Čukur.
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Srečanja članov Zlate selekcije so se udeležili: Tone Fornezzi – Tof, Minka 

Žiberna, Miro Cerar st., Bojan Križaj, Vili Ameršek, Ivo Daneu, Cveto Pavčič, 

Janez Pavčič, Janez Hočevar Rifle, Tone Vogrinec, Radoslav Bečejac Zeza, 

Franek Klemenc, Jojo Pogačnik, Jožko Trobec Vučko, Štefan Seme, Brane 

Kuzmič, Janez Brodnik, Jože Papič, Borut Basin, Janez Češnovar, Rado Časl, 

Jože Globokar, Ivo Čarman, Dragan Bulič in drugi. 

Srečanje legendarne Zlate selekcije, razglasitev nove dobrodelne 

ekipe Olimpiki in predstavitev projekta Velikani slovenskega športa, 

Ljubljana, City hotel, 24. 11. 2015

V sproščenem vzdušju in ob gostiteljstvu Toneta Fornezzija – Tofa, ki je dolga 

leta vodil dobrodelne projekte Zlate selekcije, so se zavezali, da bodo 

tradicijo obudili ter tako napovedali dobrodelni projekt Velikani 

slovenskega športa. Pobudniki akcije so novinar Ivo Milovanovič, 

nogometaš Sašo Udovič in Nataša Olimpiki, predsednica ŠD Olimpiki, ki je 

povedala: „ Enkrat na mesec bomo gostovali v različnih slovenskih mestih in 

s tekmami zbirali sredstav za družine, ki potrebujejo pomoč.“



10 Olimpiki

Članki o dobrodelnem projektu Velikani 

slovenskega športa so bili objavljeni v 

Slovenskih novicah, Delu, Nedeljskem 

Dnevniku in drugih medijih.
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Za rejniško družino Rupčič smo zbrali 4.595,00 € in materialna sredstva 

(pralni stroj Bosch) v vrednosti 449,99 €.

Gostiteljica prve tekme je bila mestna občina Slovenj Gradec, medijski 

sponzor pa Koroški radio. Ekipa znanih Korošcev se je za dober namen 

pomerila z ekipo športnikov Olimpiki. Sodelovali so: Mladen Dabanović, 

Boštjan Strašek, Marinko Galič, Ermin Šiljak, Aleš Čeh, Miran Pavlin, Zlatko 

Zahovič, Sašo Udovič, Marko Milič, Zoran Jovičič, Dejan Zavec, Jani 

Klemenčič, Primož Kozmus, Pero Lovšin, Rok Tamše in Tomaž Klemenčič. 

Mestna občina Slovenj Gradec je poskrbela za pester spremljevalni 

program, v katerem sta se predstavili tudi nogometna šola Marka Šulerja in 

plesna skupina Vlaste Jakopitsch Soršak.

Dobrodelna nogometna tekma Velikani slovenskega športa v Slovenj 

Gradcu; 22. januar 2016
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Velikani slovenskega športa bodo igrali za druge v Slovenj Gradcu

Športno humanitarno društvo OLIMPIKI pripravlja humanitarno akcijo  Velikani 

slovenskega športa igrajo za druge, izkupiček od vstopnic in donatorska sredstva ( 3000 evr 

) generalnega sponzorja, podjetja ECE, pa gredo socialno šibki družini iz Podgorja, ki jo je 

izbrala MO Slovenj Gradec. Ta je gostiteljica nogometnega srečanja, ki pripravlja ekipo 

znanih Korošcev, ki se bodo na parketu pomerili s športniki. V Slovenj Gradec prihajajo 

Mladen Dabanović, Boštjan Strašek, Marinko Galič, Džoni Novak, Aleš Čeh, Miran Pavlin, 

Zlatko Zahovič, Sašo Udovič, Marko Milič, Zoran Jovičič, Dejan Zavec, Jani Klemenčič, Primož 

Kozmus, Pero Lovšin, Rok Tamše in Tomaž Klemenčič. Športno – humanitarno društvo 

Olimpiki v svojem aktivnem dveletnem delovanju pomaga predvsem otrokom in družinam 

z otroki v stiski. Pobudnika omenjene akcije Olimpiki sta tv komentator - novinar Ivo 

Milovanovič in Sašo Udovič. Vabijo vse v športno dvorano Slovenj Gradec v petek, 22.1. ob 

18. uri. Mestna občina Slovenj Gradec je 

lokalni pokrovitelj srečanja, medijski sponzor 

pa je Koroški radio. Da je prva tekma ravno v 

Slovenj Gradcu, se je odločilo podjetje ECE, ki 

je vse bolj soočeno s prošnjami kupcev s 

Koroške za pomoč pri plačilu položnic. Ker 

dobro poslujejo, so se odločili, da bodo 

pomagali z donatorskimi sredstvi podpreti 

družino z otroki na Koroškem in s tem 

sodelovati v humanitarni akciji.  

Objavljeno na: Koroški radio, 16. 1. 2016
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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 Vili 

Ameršek. Vsako tretjino tekme je branil drug »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 z nasmehom delil 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, vsak po svoji uvidevnosti, 

prispevali kamenček v mozaik dobrodelnosti. Zbrali smo 4.500 evrov 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. 

Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa v Izoli, zbrali 

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 €.

Izola, 22. februar 2016

Andrej Stare je o drugi dobrodelni tekmi projekta Velikani slovenskega 

športa zapisal: 
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Z  D O B R O D E L N I M  N O G O M E TO M  Z B R A L I  4 . 5 0 0  E V R OV  Z A 

OSNOVNOŠOLCE

Danes je Izola gostila Velikane slovenskega športa, ki so se v malem 

nogometu pomerili z velikani izolskega prostora. S športno humanitarno 

akcijo je bilo zbranih 4.500 evrov sredstev, ki so namenjena vsem izolskim 

osnovnošolcem.

Z Zdravljico je zbrane najprej pozdravil MoPZ Delfin, nato so nogomet 

zaigrali najmlajši izolski nogometaši, sledila pa je predstavitev obeh ekip. V 

polni dvorani je bilo slišati navijaške vzklike, ki so kljub obisku veljakov 

slovenskega športa, seveda šli izolski ekipi. Tekma je bila zelo napeta, saj so 

tudi Izolani pokazali svoj športni talent. Plesalke Balerime so poskrbele, da 

gledalcem ni bilo dolgčas niti med kratkimi premori. Navkljub trudu je bila 

izolska ekipa na koncu poražena, a zato nič manj zadovoljna.

Objavljeno na: https://izola.si/medijsko-sredisce/novice/z-dobrodelnim-

nogometom-zbrali-4-500-evrov-za-osnovnosolce/, 26. 2. 2016

V večnamenski dvorani Livade sta se danes pomerili dve zelo zanimivi ekipi: 

Velikani slovenskega športa, kot so Mladen Dabanovič, Sašo Udovič, Aleš 

Čeh, Rudonja,  Kozmus ipd. in pa znani Izolani s področja gospodarstva, 

športa in glasbe, kot so Andrej Jereb, Drago Mislej – Mef, Rudi Bučar, Darko 

Milanić, Admir Sinanbegovič, Igor Božič ipd.

Z dobrodelno akcijo pod okriljem Športnega društva Olimpiki, Centra za 

kulturo, šport in prireditve in Občine Izola je bilo namreč zbranih skupaj 

4.500 evrov sredstev, ki bodo porazdeljeni med vse tri izolske osnovne šole. 

Nekaj donacij je bilo prejetih tudi direktno na račun ŠD Olimpiki. Kar 3.000 

evrov je za otroke doniralo podjetje Butan plin, z vstopnicami oz. 

prostovoljnimi prispevki pa je bilo zbranih še 1.500 evrov sredstev. Na 

različne načine so pri izvedbi dogodka sodelovala še druga podjetja, društva 

zavodi in posamezniki, za kar se jim vsi zahvaljujemo.
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Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa v Murski Soboti, 

zbrali 2.600,00 € za Zvezo društev prijateljev mladine Murska Sobota: 

za letovanje otrok na otoku Krku.

Murska Sobota, 24. marec 2016

Športno društvo Olimpiki in Rotary klub Martjanci sta se 24. marca 2016 v 

sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota pomerila s selekcijo 

slovenskih športnih asov Velikani slovenskega športa. Slednjo so med 

drugim sestavljali legendarni Andrej Stare, Zlatko Zahovič, Primož Kozmus, 

Miran Pavlin in Sašo Udovič. Prijateljsko tekmo so na koncu dobili Velikani 

slovenskega športa, in sicer so Pomurce premagali s 6 : 4, vendar pa je bila 

bolj kot rezultat pomembna dobrodelna nota tekme in celotnega projekta.
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Prekmurci so se izjemno potrudili in pripravili pravi praznik. Med povabljenci je bila tudi 

najboljša prekmurska športnica ves časov Marika Kardinar, nosilka 40 medalj v kegljanju z 

največjih tekmovanj. 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, vendar so jim nastop preprečile bolezen in 

poškodbe. V dvorani osnovne šole se je zbralo več kot 400 gledalcev, pri sami izvedbi tekme 

ter aktivnostih pred in po tekmi pa je odlično sodeloval tudi Rotary klub iz Martjancev. 

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. Tekma med Olimpiki in 

selekcijo Prekmurja je bila prijateljska, gledalci pa so lahko uživali v vragolijah in vrhunskih 

potezah nekdanjih reprezentantov. Ekipo Olimpikov so zastopali: Štefan Škaper, Miran 

Pavlin, Darko Milanič, Goran Jagodnik, Marinko Galić, Mladen Dabanović, Džoni Novak, 

Sašo Udovič, Ermin Šiljak, Primož Ulaga, novinarja Tomaž Klemenčič in Rok Tamše, Zlatko 

Zahović. 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 tretjega 

h u m a n i t a r n e g a  s r e č a n j a  p o d 

pokroviteljstvom Olimpikov izrazili 

željo, da se ponovno srečamo. Domenili 

smo se, da bo naslednje srečanje čez 

mesec dni v zibelki slovenskega 

nogometa – v Mariboru.

Andrej Stare je o dobrodelni tekmi v Murski Soboti zapisal:
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Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa v Mariboru, Maribor, 22. april 

2016

Športno humanitarno društvo Olimpiki je 22. aprila 2016 ob 18.30 v športni 

dvorani Lukna pripravilo že četrto dobrodelno nogometno tekmo, ki je bila tokrat 

namenjena zbiranju sredstev za otroke iz Mladinskega doma Maribor. Selekcija 

Štajerske, v kateri je med drugimi zaigral tudi župan Andrej Fištravec, se je pomerila 

z Velikani slovenskega športa. Ekipo Maribora je izbiral nogometni trener Bojan 

Prašnikar, velikane pa selektor Vili Ameršek ob pomoči televizijskega športnega 

novinarja Andreja Stareta. Na igrišču se se med drugim poleg mariborskega 

župana zvrstili Dejan Zavec, Darko Milanič, 

Marinko Galič, Tone Vogrinec, Zlatko Zahovič, 

Mima Jaušovec, Ante Šimundža, Alfi Nipič, od tistih 

iz drugih koncev Slovenije pa tudi Gianni Rijavec, 

Roman Pungartnik, Aleš Čeh, Miran Pavlin, Džoni 

Novak, Sašo Udovič, Goran Jagodnik, Tomaž Vnuk 

in mnogi drugi. 

Na tekmi so zbrali 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 €. 



20 Olimpiki



2014-2019

Olimpiki 21

Dobrodelna prireditev Velikani slovenskega športa na Jesenicah, 

3.000,00 € za Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice: za letovanje 

otrok v Pineti pri Novigradu; Jesenice, 23. junij 2016

V jeseniški športni dvorani Podmežakla je bil četrtek, 23. junija 2016, 

rezerviran za gostovanje ekipe Velikanov slovenskega športa, ki so se za 

dober namen pomerili s selekcijo Jeseniške legende, zbrani denar pa so 

namenili za letovanje otrok v Pineti. Obiskovalce so zabavali spektakularni 

goli na obeh straneh, pa tudi bogat spremljevalni program med odmori, ko 

so se predstavili tudi mladi športniki, gasilci, godba na pihala in drugi 

glasbeniki ter mažoretke. 



22 Olimpiki



2014-2019

Olimpiki 23

 »Odziv na dogodek je pokazal veliko srce vseh sodelujočih, društva, klubi, 

tudi posamezniki, so se z veseljem odzvali pozivu,« je povedal 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,« je še dodal »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, mešanico 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 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 župan videl naš seznam ekipe, se je zgrozil, da so v naših 

vrstah sami nogometaši. Res je, saj igramo nogomet, a kljub temu so v naši 

ekipi tudi številni drugi športniki, glasbeniki, novinarji. 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.

Domžale, 30. septembra 2016

Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v Domžalah, zbrali 

11.415,28 € za Osnovno šolo Roje.
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Stoženska dvorana tokrat ni gostila športnih ekip, na parketu sta se pomerili 

selekciji velikanov slovenskega športa proti selekciji Državnega zbora RS.

Ljubljana, Stožice, 21. december 2016

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...

Povzeto po: https://www.rtvslo.si/sport/novice/foto-poslanci-v-stozicah-

proti-velikanom-slovenskega-sporta/410690.

Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v ljubljanskih 

Stožicah, zbrali 6.649,99 €;  za Mladinski dom Malči Beličeve 3.549,99 € - 

za prvomajske počitnice otrok in materialna sredstva (pralni stroj 

Bosch, Jub barve, pleskanje prostorov in športni nogometni dresi za 

mladino), za Pediatrično kliniko Ljubljana 3.100,00 € - nakup lučke za 

lažji odvzem krvi

Dobrodelna nogometna tekma

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.

Poslanci v Stožicah proti velikanom slovenskega športa
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Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v Črnomlju, zbrali 

2.900,00 €: za Dominika Lozarja 1.450,00 €, za Društvo Sožitje Bela 

krajina 1.450,00 €. Črnomelj, 20. januar 2017

Na že osmi dobrodelni tekmi je nastopilo nekaj velikanov z novinarskega in 

glasbenega področja, kot sta Peter Lovšin in Vili Resnik, nenogometni del pa 

so predstavljali tudi Primož Ulaga, Tomaž Vnuk, Dejan Kontrec in Zoran 

Lubej. Kar se nogometne sekcije tiče, pa bi takšno postavo rad imel tudi 

Srečko Katanec. Mladen Dabanovič, Miran Pavlin, Marinko Galič, Ermin 

Šiljak, Aleš Čeh in Džoni Novak so kazali svoje mojstrstvo, kot so ga včasih na 

velikih igriščih. 
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Navzoče sta uvodoma pozdravila predsednica društva Nataša Kadunc ter 

župan mag. Anton Balažek ter oba poudarila dobrodelni pomen tega 

športnega dogodka. Tekmo je uradno odprl najstarejši registriran in aktivni 

igralec v Sloveniji Jože Pál, sicer član veteranske ekipe Nafte. V prvi tekmi sta 

se nato pomerili ekipi velikanov in lendavske izbrane vrste; med velikani so 

pod vodstvom selektorja Vilija Amerška nastopili: Ermin Šiljak, Tomaž Vnuk, 

Dragan Bulič, Goran Jagodnik, Tomaž Klemenčič, Gorazd Ademovič ter Igor 

Bedö, ki je v zadnjem hipu "prestopil" v ekipo gostujočih. Lendavsko izbrano 

vrsto so krojili gospodarstveniki in predstavniki javnega življenja: Stanislav 

Gjerkeš (selektor), Andrej Pečelin, Ivan Oletič, Ferenc Horváth, Štefan 

Sobočan, Igor Magdič, Ludvik Kiralj, Franc Špilak, Matjaž Hozjan, Slavko 

Režonja. Tekmo so dobili velikani z izidom 3 : 0.

Dobrodelna tekma Velikani slovenskega športa v Lendavi, 1.645 € za 

šolske sklade vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Lendava

Lendava, 31. marec 2017

Občina Lendava in ŠD sta pripravila velik dobrodelni nogometni spektakel v 

športni dvorani Dvojezične srednje šole Lendava.

V drugi tekmi so se velikani pomerili z veterani Nafte; zanje so nastopili: 

Franc Kusek, Peter Pečelin, Dean Novak, Zlatko Herceg, Laszlo Horvath, 

Miran Doma, Marjan Drvarič, Ivan Oberstar, Vladimir Šooš. Tudi to tekmo je 

dobila ekipa velikanov, ki je bila boljša s 3:0.

Povzeto po: https://www.lendava.si.
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Ljubljana, park Tivoli, 13. junij 2017

Dobrodelna tekma v Ljubljani, gostovanje na dobrodelnem dnevu za 

otroke in družine v ljubljanskem parku Tivoli z ekipo Čarobnega dne
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Dobrodelna nogometna tekma v Ljubljani z ekipo dijakov Srednje 

gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, za otroke 

Mladinskega doma Malči Beličeve.

Ljubljana, 22. junij 2018
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- športno-glasbeno aktivacijo Olimpiki.

- obsežni mednarodni projekt, humanitarno hokejsko tekmo med legendami slovenskega in 

ruskega hokeja

Pripravljamo ...
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Olimpiki: prvih pet let delovanja, 2014-2019

Izdala: Mednarodna humanitarna organizacija za pomoč 

otrokom v socialnih stiskah - Športno društvo Olimpiki 

Zanj: Nataša Olimpiki

Besedilo in fotografije: Olimpiki

Ljubljana, maj 2019

Uredila in oblikovala: Erna Klanjšek Tomšič



Humanitarna organizacija za pomoč otrokom 

v socialnih stiskah - ŠD Olimpiki, 

Cesta na Brdo 55, Ljubljana

olimpiki.si@gmail.com
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