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ČUSTVEN SPREJEM

Oliver Tič, izjemni 
Konjičan, ki je 
zaznamoval generacije
Bučen sprejem.  
Čustva, solze, smeh in iskren aplavz množice ob 
zvoku gasilskih siren in preletu letal so zaznamovali 
dobrodošlico ganjenima popotnikoma. Oliver in 
Carlitos sta doma!

 » Piše: Nina Krobat

Prisrčen sprejem so 
Konjičani minulo nedeljo 
zvečer pripravili za neverjet-
nega svetovnega popotnika 
Oliverja Tiča – Olija 
Walkerja. In seveda je mno-
žico, ki je prišla Oliverja 
pozdravit na konjiški Stari 
trg, navdušila najbolj znana 
psička v Sloveniji ta hip, 
ljubka Carlitos!

Oliver in Carlitos sta na 
prizorišče prišla kot velika 
zmagovalca, kar nedvomno 
sta. V sprevodu, z gasilskim 
vozilom na čelu, ki je glasno 
naznanjal, da prihaja izjemen 
človek. Ob preletu letal, glas-
nih vzklikih zbrane množice 
občudovalcev iz vse Slovenije 
in dolgem aplavzu Oliver ni 
zmogel zadržati solza. 

Ker so Konjičani na svojega 
soobčana zelo ponosni, saj je 
na poti vseskozi predstavljal 
svoj domači kraj in ob vsaki 
priložnosti ponosno razobe-
sil konjiško zastavo, so mu 
pripravili prisrčen in iskren 
sprejem. Z njima so ta dan 
bili številni, ki so popotnika 
spremljali, ga bodrili, bili v 
mislih z njim in zadnja štiri 
leta držali pesti, da mu bo 
uspelo. In se seveda z njim 
iskreno veselili dneva, ko je 
prispel na cilj.

»Doma si, Oli!«
Ganjenega Oliverja je poz-

dravil tudi konjiški župan 
Darko Ratajc in se mu 
zahvalil v imenu lokalne 
skupnosti. Poudaril je, da je s 
svojim podvigom zaznamoval 

Psičke Carlitos 
vrvež množice ni 

zmotil pri večernem 
počitku. Prireditev 

je spremljala 
mirno in z velikim 

zanimanjem, kaj le 
se dogaja. 

Župan Darko Ratajc je v čustvenem nagovoru dejal, da je Oliver 
zaznamoval generacije.

“Sn vam reko, da mi bo ratalo!” je pisalo na Oliverjevi 
majici, ki so mu jo izdelali posebej za to priložnost.

generacije, 
ki jim je lahko 
za zgled. 
„Doma si, 
Oli! Radi te 
imamo, zato 
smo se tukaj 
zbrali in vso 
srečo v življenju 
še naprej. Hvala 
za vse, kar si 
naredil za nas,“ 
je dejal župan.

Prireditev na konjiškem 
Starem trgu sta povezovala 
voditelja Radia Rogla Peter 
Klima in Iztok Krajnc, ki sta 
skupaj z Oliverjem obudila 
nekaj vrhuncev skoraj tisoč 
dni dolge poti, najtežje in 
najlepše trenutke ter številna 
prijateljstva, ki jih je simpa-
tični Konjičan sklenil na poti.

 
Za Dončićev 

dres darovala 5.500 
evrov!

Ob tej priložnosti so tudi 
uradno končali dobrodelno 
dražbo podpisanega dresa 
Luke Dončića, ki ga je 
popotnik spoznal v Dallasu. 
Na dobrodelni dražbi, ki je 
potekala v sodelovanju s 

Oliver z Jernejem Pugljem, predsednikom Lions 

kluba Konjice, in predsednikom organizacijskega 

odbora Olijevega sprejema, Tadejem Slapnikom.
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“PA KAJ SI TI JA NOR!”
Izjemen Konjičan je v 993 dneh prehodil Ameriki, 
pot od juga Južne do severa Severne Amerike, 
od Argentine do Aljaske. Neverjetnih 25.122 
kilometrov! Prepešačil je 15 držav in obrabil 
15 parov športnih copat. Med ‘sprehodom’ po 
dveh kontinentih je naredil približno 34.973.894 
korakov in po naših izračunih porabil okoli 
1.236.917 kalorij.

Velika zmagovalca, Oliver Tič in 
Carlitos, sta doma doživela glasno 

in čustveno dobrodošlico. Takole 
sta v slogu velikih zmagovalcev 

prikorakala na konjiški Stari trg. 

Oliverja in Carlitos so prišli pozdravit ljudje iz vse Slovenije.

Na dobrodelni dražbi podpisanega dresa Luke Dončića so skupaj 
zbrali 20 tisoč evrov. Največ, 5.500 evrov, je za dres ponudila 
Valerija Ježa, prevzel pa ga je Matija Gazvoda, ki bo z njim 
presenetil svojega sina. 

Obiskovalci so Oliverjev uspeh pospremili z glasnim vzklikanjem in aplavzom.

konjiškim Lions klubom, 
so zbrali kar 16.547 evrov, 
konjiški lioni pa bodo dodali 
še dobrih 3.000 evrov in 
znesek tako zaokrožil na 20 
tisočakov. Največ denarja za 
Dončićev dres je prispevala 
Valerija Ježa, 5.500 evrov, v 
njenem imenu ga je prevzel 

Matija Gazvoda in zbranim 
zaupal, da bo z dragoceno 
majico presenetil svojega 
sina. Izkupiček dražbe name-
njajo nadarjenim mladim 
športnikom iz socialno ogro-
ženih družin. 

Obenem so udeleženci z 
nakupom kartic Oliverja in 

Carlitos lahko oddali svoj pri-
spevek za naslednji Oliverjev 
podvig, o katerem Oliver sicer 
še ne razmišlja. 

Pri organizaciji sprejema 
so moči združile številne 
organizacije in ustanove 
ter lokalna društva, nekaj 
od teh se je na odru tudi 

predstavilo. Organizacijski 
odbor Oliverjevega sprejema 
je vodil Tadej Slapnik. 

Več fotografij in video 
posnetkov sprejema Oliverja 
in Carlitos lahko vidite na 
portalu www.novice.si in na 
Facebook strani NOVIC in 
Radia Rogla.
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