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OSEBNE INFORMACIJE 

 

       

 

 

Ime in priimek: Nataša Olimpiki 

            Telefon: +386 64 285 505 

e-mail: olimpiki.si@gmail.com 

website: www.olimpiki.si  

 

 

 

Mesto rojstva: Ljubljana, Slovenija 

Družinski status: mati treh odraslih otrok 

Osebne značilnosti: ambicioznost, iznajdljivost, hitro navezovanje stikov z ljudmi, lojalnost, povezovanje, 

vedno pripravljena na nove izzive, sočutje, izjemna komunikacija, vodenje projektov večje skupine ljudi, 

sposobna za stik s tujino, urejen in profesionalen odnos, holistični prstop svetu: ljubezen do otrok, ljudi, narave 

in živali, športna aktivnost: Yoga teacher, Bali healing maserka, ples, kolesarjenje, pohodništvo, plavanje, body 

pump, smučanje, kickbox 

 

IZOBRAŽEVANJE IN PROFESIONALNE IZKUŠNJE 

 

Srednja šola: srednja ekonosmka šola  

Zaposlitev:   “Letališče Brnik”, delo stevardese,  1994.-2004.  

Zasebno poslovanje:   

 od leta 1996 soustanoviteljica in enajst let sovodja pizzerije “Foculus” 

 od leta 2002 soustanoviteljica in 18 let sovodja pizzerije “Parma”  
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Kot vodja se je izkazala v odlični, učinkoviti organizaciji, odkriti in neposredni komunikaciji s številnimi zaposlenimi, poslovnimi 

partnerji, delom z ljudmi, vso koordinacijo dela, skupaj z administracijo dveh še danes najuspešnejših picerij v Sloveniji 

 

 od leta 2014 opravlja humanitarna dela (delo s socialno ogroženimi otroci) 

 leta 2014 ustanavlja Športno društvo Olimpiki  -  mednarodna humanitarna organizacija za pomoč 

otrokom v socialnih stiskah, ki deluje po celotni Sloveniji in v tujini, ter postaja njegova predsednica 

  oktobra leta 2020 odpira prvo predstavništvo v tujini, v Republiki Srbiji, z namenom pomoči otrokom, 

družinam v stiskah med pandemijo COVID -19 

 

Dobitnica številnih zahval in priznanj. 

 

PODPORA ŠPORTNEM DRUŠTVU OLIMPIKI 

 

VISOKI PREDSTAVNIKI 

 številni somišljeniki, strokovnjaki, vrhunski športniki, glasbeniki, novinarji so za pomoč najranljivejšim 

 aktuelni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 

 aktuelni predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič 

 ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simona Kustec minister za zdravje 

Republike Slovenije dr. Tomaž Gantar  

 bivša varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije in aktuelna svetovalka predsednika Republike  

Vlasta Nussdorfer  

 zaslužna prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, cenjena psihologinja 

 slovenski olimpionik gimnastik Miroslav Cerar (st.) 

 

 

AKTIVNOSTI ŠPORTNEGA DRUŠTVA OLIMPIKI 

 

 izpeljano več kot dvanajst odmevnih javnih dobrodelnih prireditev različne pomoči mladim 

 pomoč čez 40.000 otrokom – vključivanje v šport in kulturo, organizacija izletov in prireditev s 

slovenskimi športniki, javnih prireditev z znanimi osebnostmi, Miklavževanje u Vodenem mestu 

“Atlantis” v Ljubljani, organizacija športnega projekta “All Legends” v hali “Tivoli” 

 novembra leta 2015 organizacija “Zlate selekcije” v “City” hotel-u in javno razglasili ekipo “Velikani 

slovenskega športa Olimpiki”, katera je gostovala po vsej Sloveniji 

 januarja leta 2016 v Slovenj Gradcu finančno in materialno pomagali rejniški družini Rupčič 

 februajrja leta 2016 v Izoli finančno pomagali trem osnovnim šolam v Izoli 



 marca leta 2016 za “Zvezo društev mladine Murska Sobota”  otpeljali otroke na morje z zbranimi 

sredstvi 

 aprila leta 2016 v Mariboru zbrali materialna sredstva, ki so bila izkoriščena za počitnice  otrok  na 

morju 

 junija leta 2016 je organiziran dogodek na Jesenicah za “Zvezo prijateljev Jesenice”, sredstva so bila 

izkoriščena za pot otrok v Novi grad na morje 

 septemnra leta 2016 v Domžalah za osnovno šolo “Roje” organizirali prireditev in zbrali finančna 

sredstva za opremo vrta in medicinske opreme za pomoč pri šolanju otrok s posebnimi potrebami 

 decembra leta 2016 gostovali v “Stožicah” z Državnim zborom Republike Slovenije in z zbranimi 

sredstvi organizirali prvomajske počitnice za troke “Mladinskega doma Malči Beličeve” ter donirali 

materialna sredstva za Peditrično kliniko Ljubljana - prispevali finančna sredstva za nakup  medicinske 

opreme 

  leta 2017 v Črnomlju  zbirali finančna sredstva za paraplegika in društvo “Sožitje” 

  marca leta 2017 v Lendavi organizirali  dogodek, vsa finančna sredstva so bila podarjena vsem šolsko 

izobraževalnim skladom “Lendava” 

 junija leta 2017 zbrani v “Tivoliju” za vse ogrožene otroke in družine  

 junija leta 2018 je bil organiziran dogodek v Ljubljani z namenom zbiranja materialnih sredstev  za 

“Mladinski dom Malči Beličeve” 

 koncem leta 2019 na različne načine organizirali prenašanje znanja in izkušenj na mlade 

 kontinuirana pomoč vzgojno izobraževalnem zavodu “Mladinski dom Malči Beličeve”, kjer živijo otroci 

zaradi neugodnih življenjskih razmer doma 

 

 

AKTIVNOSTI V TUJINI 

 

 v letu 2020/21/22 dobrodelno delo v Republiki Srbiji, 

kjer je organizacija "Olimpiki" sklenila memorandum 

z "Otroškim kulturnim centrom Beograd" in 

sodelovala z Minjo Suboto. Uspešno je pomagala in 

sodelovala z "Zavetiščem za otroke in mladino mesta 

Novi Sad"  

 Septembra 2022 je bilo izvedeno prvo letovanje -  

kamp Olimpiki. Otroke, ki zaradi neugodnih 

družinskih razmer bivajo v “Mladinskem domu Malči 



Beličeve” v celodnevnem in celoletnem varstvu, smo nekaj dni gostili na Jahorini, kjer smo organizirali 

pohode, kopanje, izlet na prostem, pa tudi obiskali gorske znamenitosti in ogled Sarajeva. 

 Že načrtujemo in se veselimo naslednjega mednarodnega projekta za pomoč otrokom! 

 


