
 

Fundacija za pomoč mladim, 

ozdravljenim od raka skupaj s tekačem 

Bogomirjem Dolencem predstavlja 

Športno-dobrodelni projekt  

42 maratonov v 42 dneh. 

 

OD 25. 8. DO 5. 10. 2018 

VSAK DAN V DRUGEM MESTU 

 

 zbiranje donacij za Ustanovo Mali vitez 

 predstavitveni štartno-ciljni prostor 

 športno-družabni program 

 predstavitev lokalnih športnih društev 

 spodbuda in povabilo k aktivnemu gibanju  

 rekreacija za dobro počutje 

 

 

VEČ informacij na: 
http://www.42maratonov.si/ 
http://www.ustanova-malivitez.si/ 

http://www.42maratonov.si/
http://www.ustanova-malivitez.si/


Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike 

Slovenije  Borut Pahor. 

 

Ambasadorji projekta: 

 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer  

 -  pevka, kitaristka in komponistka Ditka 

 - boksarski prvak in trener boksa Dejan Zavec 

 - bobnar skupine Elvis Jackson Marko Soršak  

 -  … 

 

42 maratonov podpirajo večje športne organizacije in:   

- Športna unija Slovenije 

- Atletska zveza Slovenije 

- Olimpijski komite Slovenije 

 

KOLEDAR 

 

25. 8. – Velenje 

26. 8. – Lendava 

27. 8. – Idrija 

28. 8. – Obala 

29. 8. – Dolenjske Toplice 

30. 8. –  Podčetrtek 

31. 8. – Ribnica 

1. 9. – Postojna 

2. 9. – Sevnica 

3. 9. – Metlika  

4. 9. – Slovenj Gradec  

5. 9. – Domžale/Dob 

6. 9. – Logarska d.-Menina  

7. 9. – Nova Gorica 

8.  9. – Ptuj  

9.  9. – Murska Sobota  

10. 9. – Škofljica  

11. 9. – Selnica ob D. 

12. 9. – Črna na Koroš. 

13. 9. – Ilirska Bistrica  

14. 9. – Žalec/Šempeter 

15. 9. – Bovec  

16. 9. – Velenje 

17. 9. – Črnomelj  

18. 9. – Ljutomer  

19. 9. – Koper  

20. 9. – Brežice  

21. 9. – Hoče/Slivnica  

22. 9. – Bled  

23. 9. – Logatec  

24. 9. – Trbovlje  

25. 9. – Tržič  

26. 9. – Šentjur  

27. 9. – Jesenice 

28. 9. – Ljubljana  

29. 9. – Tolmin  

30. 9. – Slovenske Konjice 

1. 10. –Rogaška Slatina 

2. 10. – Bled-Bohinj  

3. 10. – Dobrovo/Brda  

4. 10. – Medvode  

5. 10. – Trojane-Velenje 



Bogomir Dolenc je v življenju sprejel odločitev za 

gibanje in za športno življenje, s katerim želi dati 

sporočilo ostalim. Živi in trenira v Velenju, v 

mestu, ki mu omogoča priprave, treninge in 

možnosti za kreiranje svojih idej, da z njimi 

pomaga drugim. Je član več športnih društev, 

sodeluje z mnogimi, ki razumejo njegovo 

razmišljanje, podpirajo njegovo delovanje in mu po 

svojih zmožnostih tudi pomagajo ter ga podpirajo. 

“… tekmujem v svoji tekmi. Tekmi, ki je samo moja.“ 

Kaj povezuje ultramaratonca, male viteze in vse 

udeležence dogodkov 42/42? 

VIZIJA 

Več zdravja za posameznika, več zdravja za vse. 

FILOZOFIJA 

Na boljše pridemo prej, če napredujemo skupaj.  

»Šibki in močni« potrebujemo podporo in spodbudo, da 

pridemo dlje. 

POSLANSTVO 

Vsakega navdušiti za razgibano življenje. Večja gibalna 

aktivnost posamezniku podaljša življenje in izboljša 

njegovo kakovost. 

Postani podpornik projekta tudi Ti! 

Pošlji SMS 

sporočilo VITEZ ali 

VITEZ5  

na 1919 in doniraj 

ustanovi Mali vitez  

1 EUR ali 5 EUR.  

 

SMS-donacija je mogoča za uporabnike TELEKOM, A1, 

TELEMACH in T-2 mobilnega omrežja. 



Ustanova Mali vitez (UMV) je nevladna 

organizacija, evidentirana pri Ministrstvu za zdravje. 

Deluje od leta 1996 in je edina v Sloveniji, ki se 

ukvarja s posledicami zdravljenja raka v otroštvu.  

Namen ustanove je podpora ljudem pri premagovanju 

posledic zdravljenja otroškega raka in pridobivanju 

izobrazbe, pospeševanje raziskav poznih učinkov 

zdravljenja in osveščanje javnosti o tem.  

Preživetje otrok z rakom se je v zadnjih desetletjih izrazito 

izboljšalo, tako da se danes pozdravi približno 80 % 

bolnikov. V Sloveniji vsako leto za rakom oboli približno 70 

otrok, okrog 55 se jih pozdravi. Zdravljenje raka pri otrocih 

vključuje kemoterapijo, obsevalno zdravljenje in kirurgijo. 

Pri otroku, ki je zbolel in se zdravil zaradi raka v občutljivem 

obdobju svoje rasti, čustvenega in umskega razvoja, so 

telesne okvare, predvsem pa psihične in socialne težave 

poudarjene še bolj kot pri odraslem. Poleg tega je 

pričakovana življenjska doba otroka dolga, posledice 

zdravljenja pa naraščajo z leti. 

Premoženje UMV in njene aktivnosti so 

namenjene ljudem, ki trpijo zaradi posledic 

otroškega raka. Vrste pomoči:  

 Denarna prispevki za izobraževanje, da si 

posameznik lahko pridobi svojim zmogljivostim 

ustrezen poklic in ekonomsko neodvisnost. 

 

 Denarna pomoč za nakup potrebnih invalidskih 

pripomočkov ali plačilo zdravstvenih storitev, ki 

jih ZZZS ne plača. 

 

 Organizacija in sofinanciranje celostne 

obnovitvene rehabilitacije v zdraviliščih. 

 

 Sofinanciranje aktivnosti za medsebojno oporo 

in pomoč nekdanjih bolnikov. 



Mali vitezi so osebe, ki so se kot otroci soočali s težko 

boleznijo rak; imeli so operacije, terapije, kemoterapije ... 

To zdravljenje je pustilo posledice na njihovih telesih v 

obliki poškodb organov in tkiv, manjkajočih udov, 

poškodovanih udov, predvsem pa je pustilo posledice na 

njihovi psihi in samozavesti in/ali samopodobi. S 

proučevanjem poznih posledic zdravljenja raka v 

otroštvu so bile pri več kot polovici mladostnikov 

ugotovljene pozne posledice na različnih notranjih 

organih, kot so srce, pljuča, ledvice, žleze z notranjim 

izločanjem. Vse to mali vitezi, ki jih je trenutno v 

Sloveniji preko  1000, nosijo s sabo naprej v življenje. 

Zapisi malih vitezov 

Kdo smo? Smo resnični prijatelji, ki se razumemo brez 

kakšne strašne učenosti in smo hkrati edini, ki imamo 

narejen doktorat o življenju samem.   (J. V.) 

Vsekakor nas je bolezen spremenila, toda v vseh teh 

prijateljih sem začutila veliko voljo do življenja, veliko 

duhovno moč, veliko potrpežljivosti in značajske 

trdnosti, kljub notranjim in zunanjim telesnim hibam 

smo  veseli in srečni ljudje … 

Krivde, da smo zboleli, ne bomo mogli nikoli nikomur 

naprtiti, veselje preživetja pa marsikomu.    (N. Š.) 

Če si vitez, ne razjahaš svojega konja, dokler ne 

premagaš sovražnika.   (M. K.) 

Zbudim se s pogledom upanja. 

Kot dan poprej in v upanju na lepe prihodnje dni. 

Skozi okno zagledam sonce, ki mi boža obraz. 

Postane topel in nariše prihajajoče trenutke. 

Pogledam skozi okno. 

Marjetica se mi zasmeji. 

Pomežiknem ji in rečem: 

Danes te bom pogledal še večkrat. 

Ker si mi že zjutraj polepšala dan. 

Zahvaljujem se ti z nasmehom. 

Hvala ti.                     (M. K.)    



»Gibanje za male viteze« je moto športno-

dobrodelnega projekta. V gibanje ne želimo pritegniti 

samo malih vitezov, ampak tudi širšo populacijo, vse 

otroke, mlade, odrasle in starejše. S projektom ter 

odtečenimi maratoni želi tekač Bogomir Dolenc podati 

sporočilo o zavedanju pomena zdravja, gibanja in skrbi 

za dobro telesno in mentalno kondicijo.  

42 maratonov v 42 dneh želi biti vsem ljudem 

spodbuda in povabilo k aktivnemu gibanju v času 

izvedbe projekta, da tako z rekreacijo/gibanjem 

naredijo nekaj zase in za svoje dobro počutje. 

V gibanje za male viteze so se vključile športne 

organizacije in klubi, ki k športnim aktivnostim in 

rekreaciji poleg svojih članov vabijo tudi ostale občane 

oz. obiskovalce. 

 

  Iz nagovora Bogomirja Dolenca     

  malim vitezom: 

“…vesel bom udeležbe vsake vitezinje in viteza, še 

najbolj vesel bom, če mi boste namenili minuto, dve 

gibanja v zaključku odtečenega dnevnega maratona 

… To bi mi bila motivacija … Še večja motivacija in 

v veselje pa mi bo, če se boste udeležili gibanja v 

obliki kreacij, ustvarjalnih delavnic, katere 

pripravljata Irena in Tadeja z ekipo. Vsak izdelek in 

vaše gibanje bo nagrada za moj znoj na tekaški 

progi ...” 

 

 


