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Mlada družina Ficko iz Prekmurja uživa na 
potovanjih. Starši, ki so že dolgo ljubite-
lji potovanj, se jim po rojstvu hčerke 

niso odrekli. Skupaj s triletno deklico potujejo in 
odkrivajo tako bližnje kot tudi daljne konce sveta. 
Pred kratkim so se vrnili z Japonske, kjer jih je 
prevzel preplet tradicije in sodobnosti. Z Rajko 
Ficko smo se pogovarjali o tem, kako je potovati z 
otrokom in kaj svetuje staršem, ki bi radi potovali, 
a imajo zaradi otrok še pomisleke.

Veliko mladih, ki radi potujejo, ko dobijo nara-
ščaj, svoje potovalne načrte nekoliko upočasni ali 
začasno prekine. Vi ste se s hčerko odpravili na pot 
kar kmalu po rojstvu?

Potovanja krojijo najin način življenja, že odkar sva 
se spoznala. Na potovanjih sva velikokrat srečevala 
mlade družine, tudi v odročnejših krajih, ter se spraše-
vala, ali bova zmogla tudi midva. 

Pred dobrimi tremi leti se nama je pridružila hčerkica 
Lena. V prvem letu smo začeli s krajšimi potovanji, da 
se prepričava, kako je to videti v praksi. Vse izkušnje v 
tistem letu so bile odlične, in ko sva videla, da malčica 
uživa, smo začeli potovati tako, kot sva bila navajena 
prej.
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Ali z otrokom drugače načrtujete potovanja oziro-
ma po čem se ta razlikujejo do prej, ko ste po svetu 
‘vandrali‘ s partnerjem?

Glede na to, da potujemo v lastni režiji, zahteva poto-
vanje z otrokom nekoliko več priprav. Pred vsakim poto-
vanjem naredimo natančen načrt poti, dnevne cilje, 
uredimo rezervacije notranjih letov in nočitev. Veliko si 
pomagava tudi z nasveti družin, ki potujejo že dlje časa. 
Preveriva, ali je v bližini cilja zdravstvena oskrba, in za 
zdaj izbirava cilje, kjer ni visokega tveganja za malarijo. 
Tega v preteklosti nisva tako podrobno načrtovala, saj 
sva izbirala tudi malarična območja. Še vedno se velik 
del poti prilagodi najinim željam (ogled muzejev, narav-
nih znamenitosti …). Lena pa z navdušenjem doživlja 
nastale situacije in ‘srka‘ informacije iz okolja. 

Med potovalnimi cilji so tudi daljne celine. Ste 
imeli pred dolgo naporno potjo pomisleke zaradi 
malčice?

Če bi rekla, da nisva imela pomislekov, bi se zlagala. 
Pred potjo v Indonezijo smo obiskali še nekaj bližjih 
ciljev, zato je bil strah nekoliko v ozadju. Lenin prvi 
čezoceanski let je potekal brez težav. Takrat je bila stara 
16 mesecev. Večino časa je prespala. Tudi notranje lete 
je ‘premagovala‘ brez težav. 

Kako jo privajate na časovno razliko, dolge lete, 
čakanje na letališčih …

Še vedno meniva, da otroci na zelo preprost način 
prenašajo časovne razlike in dolge lete; zagotovo bolje 
od odraslih. Ko je otrok zaspan, bo zaspal, ne glede na 
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to, kje in v katerem časovnem pasu je. Zdaj, ko je Lena 
starejša, že razume, da je treba pred vsakim poletom 
opraviti varnostne preglede in v vrsti počakati na vstop 
v letalo. Izbirava boljše letalske družbe, ki lepo poskrbi-
jo za otroke. Na daljših letih jim ponudijo otroške meni-
je, igrače, pobarvanke in barvice. Tudi letališča so se v 
zadnjih letih prilagodila otrokom, saj se iz dneva v dan 
več družin poda na pot. Tako imajo večja letališča otro-
ške kotičke z igrali, kjer malčki raziskujejo novosti.

Morda kaj pazite pri prehrani ali okušate kulina-
rične specialitete krajev, ki jih obiščete?

Pazimo, da predvsem v deželah tretjega sveta kupu-
jemo ustekleničeno vodo. Vse drugo zaupamo domači-
nom. Kulinarika je lahko v nekaterih krajih zelo poseb-
na, vendar bi lahko rekla, da ni kraja, kjer človek ne dobi 
špagetov, krompirčka in piščančjega mesa. Pri tem ne 
kompliciramo in večkrat poskusimo kakšne specialitete. 

Kako se odločate glede priporočil za cepljenje ali 
če preventivno priporočeno jemanje nekaterih zdra-
vil na področjih, kjer je to potrebno? Se ciljev blizu 
malarije in rumene mrzlice izogibate?

Kot sva že omenila, se visoko malaričnim področjem 
za zdaj izogibamo. Ob vseh ostalih obveznih otroških 
cepljenjih sva Leno dodatno cepila še za hepatitis A. Če 
potujemo na območja z minimalnim tveganjem za 
malarijo, potujemo tja v suhem obdobju, kadar je 
možnost okužbe skoraj nična. Seveda pa maksimalno 
poskrbiva za zaščito pred piki komarjev in ostalimi tve-

ganji. Zelo dobro preučiva državo, kamor potujemo. Od 
takrat, ko sva začela potovati, se je zdravstvena oskrba 
v oddaljenih državah zelo izboljšala. Skoraj vsak otoček 
ali kraj razpolaga z ambulanto ali pa je prevoz do večje 
bolnišnice razmeroma hiter. Meniva, da imajo tamkaj-
šnji zdravniki gotovo največ izkušenj z vsem, kar bi se 
nam lahko pripetilo zaradi posebnosti področja. Do zdaj 
nismo imeli skoraj nobenih zdravstvenih težav.

Katere cilje ste doslej že obiskali skupaj in kje je 
bilo hčeri najbolj všeč?

V prvem letu smo se držali bližnjih ciljev, kot so 
Grčija, Italija in Egipt. V drugem letu starosti pa smo že 
začeli potovati v bolj oddaljene kraje, kot so Dubaj, Bali 
in Tajska. Nadaljevali smo z obiski Istanbula, Malezije 
(Borneo, Perhentian islands), Indonezije (Lombok, 
Java), ZDA (Florida) in Sardinije. Letošnje leto smo 
zaključili z obiskom Japonske. Potujemo tako, da smo v 
določenem kraju največ štiri noči in se premikamo dalje 
z različnimi prevoznimi sredstvi. Morava reči, da sva bila 
prijetno presenečena, ko sva videla, da Lena nima težav 
z nobenim načinom prevoza. Težko je reči, kje je bilo 
hčerki najbolj všeč, je pa res, da se zelo dobro spomni 
potovanja po Indoneziji, ZDA in seveda zdaj po Japonski. 
Začetna potovanja pa seveda podoživljamo v sliki. 

Srečujete se tudi z drugimi kulturami. Ali otrok 
opaža te razlike in kako se odziva nanje?

V prvem letu je odzive seveda težko opisati, saj je otrok 
še premajhen. Je pa zanimivo opazovati njegovo odziva-
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nje na vonj, rastje, ljudi in živali. Odzivi so tisto, kar na 
skupnih potovanjih najraje opazujeva in se ob tem veliko-
krat pošteno nasmejiva. Tisto pravo doživljanje razlik sva 
opazila že na potovanju v Indonezijo pri šestnajstih mese-
cih, zdaj pa se to z vsakim dodatnim mesecem starosti 
seveda stopnjuje. Pri treh letih že velikokrat opaziva, da 
jo še nekaj dni po videnem zanimajo vse mogoče podrob-
nosti. Kot so že vsi starši navajeni, je ‘zakaj‘ trenutno 
najbolj priljubljeno vprašanje. In na potovanjih je ta 
‘zakaj‘ konkretno stopnjevan. Lahko rečeva, da vsa ta 
doživetja pozitivno vplivajo na celotno družino.

Se vam je kakšen dogodek na poti z otrokom še 
posebej vtisnil v spomin?

Težko je izpostaviti kak dogodek, ker se na poti čisto 
vsak dan kaj dogaja. Mogoče lahko poudariva potepanje 
po nacionalnih parkih na Borneu, ogled vulkana Bromo 
na Javi ali ogled tekme NFL v Miamiju. Največje dožive-
tje pa so zagotovo njeni odzivi na videno in doživeto.

Otrokom je zelo blizu tudi živalski svet. Katere so 
njene najljubše živali, ki jih srečujete na poteh?

Glede na to, da smo največkrat obiskali Azijo, so 
opice na prvem mestu. Drugače pa se navduši nad vsako 
živaljo, ki jo srečamo na poti, naj bodo to mačka, pes, 
konj ali ribice v morju.

Konec oktobra ste obiskali Japonsko, ki vas je pre-
vzela, tako da se boste v deželo vzhajajočega sonca 
gotovo še vrnili …

Na Japonsko smo se odpravili brez posebnih pričako-
vanj, a nas je mešanica tradicije in modernega prepriča-
la. Na Japonskem je vse tako urejeno, da se res počutiš 
varno in zelo sproščeno. Potovanja z vlaki so hitra, 
nenaporna ter omogočajo veliko ogledov v kratkem 
času. Zagotovo nas bo Japonska še videla.

Kam vas bo pot v prihodnje še vodila oziroma ali 
imate kak cilj, ki si ga še želite obiskati?

Kmalu se odpravljamo v Kambodžo, je pa na listah 
želja ogromno področij, ki bi jih radi obiskali. Določeni 
cilji so zaradi zdravstvenih ali varnostnih razlogov tre-
nutno nedostopni in bodo še nekaj let počakali na naš 
obisk. 

Kaj bi priporočali staršem, ki morda zaradi malih 
otrok oklevajo z odločitvijo o potovanjih tudi v dalj-
ne kraje?

Čeprav sva sama razmeroma veliko potovala, sva tudi 
midva oklevala. A zelo hitro sva spoznala, da je to neu-
pravičeno. Morava reči, da so potovanja z otrokom le 
pozitivna nadgradnja. Je pa pomembno, da si na poto-
vanju sproščen, ker otrok zelo hitro ‘kopira‘ tvoje poču-
tje. Za zdaj ne razmišljava, da bi na kako potovanje v 
bližnji prihodnosti odšla sama, ker so skupna doživetja 
res nekaj posebnega. Na koncu ni pomembno, ali greš 
na daljše potovanje ali krajši izlet, pomemben je čas, ki 
ga na poti preživiš skupaj. In na poti smo resnično sku-
paj.•
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