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DEADHORSE, SLOVENSKE 
KONJICE • Med tovornjaki 
in skozi blato je (v petkovem 
večeru po našem času) tam 
na daljni Aljaski proti cilju 
svoje več kot 25.000 kilome-

trov dolge pešpoti prihajal 
slovenski vandravec Oliver 
Tič iz Slovenskih Konjic ozi-
roma Oli the Walker, kot ga 
poznajo onkraj naših meja. 
Ob vozičku, ki ga je porival 
pred sabo vso to dolgo pot, ki 
jo je začel na Ognjeni zemlji 
na jugu Južne Amerike pred 
štirimi leti, je veselo ska-
kljala psička Carlitos, ki jo je 
posvojil sredi Peruja in je z 
njim prehodila večji del poti, 
okoli 15.000 kilometrov. 
Na vozičku je bila razvita 
zastava Slovenskih Konjic, 
na Olijevem obrazu pa je bil 
prešeren nasmeh, ko se je 
objel s prijatelji in Carlitos; z 
obema rokama se je dotaknil 
zidu, na katerem je oznaka 
za konec ceste, nato pa so 
se utrnile solze sreče pred 
ameriškimi prijatelji, ki so 
ga pričakali na koncu poti: 
»Ne morem niti govoriti, 
moja pot se po 993 dneh, 15 

državah, 25.122 kilometrih 
zaključuje. Uh.«

Teden poti do doma
Na večer istega aljaškega pet-
ka (in našega sobotnega ju-
tra) je opisal dogajanje v sebi, 
ko je gazil zadnje metre pred 
ciljem: »Bilo je kar čustveno. 

Najprej sem si rekel 
'ne'a ne joči', ampak 
nisem mogel zdržati, 
ko se mi je v par 
sekundah odvrtelo 

25.000 kilometrov,« 
je dejal ob prihodu 
v kraj Deadhorse na 
severni obali Aljaske 
ter meji na Arktični 
ocean. »Ni še vse prišlo 
za menoj, po kakšnem 
tednu se bo vse umirilo, 
nazaj v realnost, kot rečejo,« 
je prve vtise zgrinjal Oli.
Večer pred koncem poti je 
za Novice prek pol planeta 
govoril o poti, ki smo jo 
spremljali vsa leta: »V zadnjih 
dnevih je zmeda v glavi: 
vesel sem, ker zaključujem, 

da se vračam domov, 
pogrešam kolege, 

pogrešam 
reden tuš.« 

A hitro je 
dodal, da se 
je imel na 25 
kilometrih 
pešačenja 

»fajn, tako da 
bom pogrešal 

to življenje na 
poti«. Na zaključek 

Olijeve poti so se pripeljali 
njegovi prijatelji iz ZDA: »Z 
avtom so prišli 9000 km 
samo zato, da me počakajo 
na cilju. To je še eno od lepih 
presenečenj tega potovanja, 
s Carlitos naju bodo vozili 
štiri dni na letališče,« je 
nadaljevanje poti (tokrat ne 
več peš) razkril popotnik, ki 
bo v Zagrebu pristal predvi-

doma v petek zvečer, ko sledi 
zmagoslavna vrnitev domov 
s poti, na katero je krenil 
devetega oktobra 2018!
Njegovi sokrajani so v petek 
zvečer skupaj v prenosu 
spremljali Olijev podvig in 
se veselili dosežka, priha-
jajočo soboto pa mu ob 19. 
uri pripravljajo sprejem: 
»Predstavniki lokalnih 
športnih društev in člani 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Slovenske Konjice ga 
bodo pospremili v povorki ob 
njegovem prihodu na Stari 
trg, kjer ga bomo pričakali 
njegovi prijatelji in podpor-
niki,« napoveduje Tadej Sla-
pnik, vodja organizacijskega 
odbora sprejema Oliverja 
Tiča in Carlitos. Slapnik še 
dodaja, da bodo na sprejemu 
zaključili tudi dobrodelno 

akcijo Za mlade športne upe 
z dražbo podpisanega dresa 
Luke Dončiča, ki ga je Oli iz 
rok našega superzvezdnika 
prejel, ko se je z njim srečal v 
Dallasu.

Učil se je in postal 
hvaležen
Oli je dragocen suvenir po-
daril v dober namen, zdaj ga 
dražijo Lionsi iz Slovenskih 
Konjic na spletni strani, zbi-
rajo pa tudi denarno pomoč. 
Da je Oli človek, ki mu je po-
moč drugim v karakterju, nas 
spomni Slapnik: »Kot mladi 
prostovoljec je sodeloval pri 
izgradnji mladinskega centra 
v Konjicah, kjer je bil vrsto let 
tudi prostovoljni mladinski 
delavec, je aktiven prosto-
voljni gasilec in zelo čuteč 
do vseh pomoči potrebnih.« 

Pred zadnjimi dnevi dražbe 
so zbrali dobrih 7900 evrov 
donacij, dres je v času pisanja 
članka vreden 3300 evrov. 
»Verjamem, da bomo prišli 
do deset tisoč evrov, še vedno 
lahko ljudje pomagajo,« je bil 
onstran luže prepričan Tič. 
In Olijeva samozavest je zdaj 
drugačna kot ondan, ko se je 
odpravil na dolgo pot. »Defi-
nitivno sem pridobil samoza-
vest, že prej sem verjel, da mi 
bo uspelo, ampak dokler nisi 
na cilju ...«
Oliver pravi, da je v letih poti 
in srečanj z ljudmi oseb-
nostno zrasel ter se naučil 
marsikaj: »Prvič, dobil sem 
potrditev, da je svet lep in da 
so ljudje dobri. Druga stvar 
pa je, da sem postal še bolj 
hvaležen za stvari, ki jih mo-
goče doma nisem tako cenil: 

od pitne vode, 
tuša do spanja v 
domači postelji.« 
Malo hudomu-
šno doda, da bi 
kakšnega do-
mačega jamrača 
poslal denimo 
v Bolivijo, »pa 
bi se hitro vrnil 
v Slovenijo in 
bil bolj zado-
voljen doma«, 
se zasmeji. To 
je bil sproščen 
smeh človeka, ki 
nam je v praksi 
pokazal, da je z 
majhnimi koraki 
mogoče preho-
diti kontinent 
oziroma dva. 
Velike ovire se 
premagujejo 
počasi – a jih je 
mogoče prema-
gati. Čestitke, 
Oli. N

Oliver Tič ob tabli, ki je 
pomenila cilj njegove 
poti, na njegovem vozičku 
je zastava preljubih 
mu Slovenskih Konjic. 
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Na cilju so ga pričakali ameriški prijatelji, v Slovenskih Konjicah bo 
v soboto večja gneča. FOTO: FACEBOOK

Aljaska je bila zadnja dežela na Olijevi dolgi pešpoti, v 
petek je prispel do Arktičnega oceana. FOTO: FACEBOOK

Po prihodu na cilj sta se s Carlitos 
objela. FOTO: FACEBOOK

Med nepozabnimi trenutki je srečanje z 
Luko Dončičem. FOTO: OSEBNI ARHIV

Oliverjev dom je bil šotor, zelo je 
pogrešal tuš. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pot pogosto ni bila prijetna, narava 
še manj. FOTO: OSEBNI ARHIV

15
držav je prehodil v 

993 dneh.

Oliver Tič na koncu poti, ki jo je 
začel leta 2018
Hodil je od juga Ognjene zemlje do 
Arktičnega oceana

Najprej 
sem 

si rekel 
'ne'a ne 
joči', ampak 
nisem mogel 
zdržati, ko 
se mi je v par 
sekundah 
odvrtelo 
25.000 
kilometrov.

Po 25.000 
kilometrih 
na cilju

Oliver Tič se domov vrača 
kot človek, ki je sebi in 
drugim dokazal, da zmore 
premagati dva kontinenta 
na enem dolgem sprehodu. 
FOTO: DEJAN JAVORNIK


