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Ko študent na rajžo gre …
Turistični vodnik ali je to
lahko moj poklic?
Slovenca najdeš povsod
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NAGOVOR
UREDNICE

Laura
Lupše,
PRODEKANICA ZA
ŠTUDENTSKA
VPRAŠANJA
V letu 2014 je izšla prva in žal edina številka
študentskega časopisa »Oporturist«, zato
se je leta 2021 porodila želja po njegovi
obuditvi in uspeli smo ga izdati ponovno.
Pred vami je tako druga številka Oporturista, ki je nastajala v prav posebnem času,
ko smo se srečevali in videvali zgolj preko
zaslonov. Kljub peki domačega kruha, napornih bratcev, sestric ter drugih izzivov
karantene smo zavihali rokave in začeli
raziskovati pisati in ustvarjati zgodbo.
Danes sem med pisanjem nagovora otožna, saj se mojim študijskim letom neizbežno približuje konec, jaz pa ne vem,
kam in kako dalje. Urejanje študentskega
časopisa me je vrnilo v leta, ko sem prestopila prag Fakultete za turizem Univerze
v Mariboru. V novo izkušnjo sem se podala s strahom in velikim pričakovanjem, ki
so bila presežena. Bilo mi je izjemno lepo
– zabave, druženja s kolegi in še mnogo,
mnogo več. Kljub dobrim občutkom sem
na nek način komaj čakala, da doštudiram
in postanem »gospa«. Danes pa me je tega
strah želim si, da bi se lahko vrnila nazaj v
prvi letnik faksa, izkoristila vse, česar takrat nisem, se zabavala, širila obzorja in včasih trdo delala.

Oporturist je tako mešanica izkušenj, dogodivščin, izzivov naših in tujih študentov,
kritičnega razmišljanja, življenjskih izkušenj zaposlenih Fakultete za turizem in še
marsikaj … Ob prebiranju vam želim veliko
užitka, naj bo to naš in vaš pobeg stran od
časa, v katerem kava s prijateljem v gostinskem lokalu ni več nekaj samoumevnega.
Vsem študentom Fakultete za turizem
želim, da izkoristite vsak trenutek, vsako
priložnost, se udeležite vseh mednarodnih
konferenc, izkoristite Erasmus izmenjavo,
se priključite Študentskemu svetu FT, torej izkoristite obštudijske dejavnosti, ki se
vam ponujajo (tudi tiste, ki vključujejo pivo
v sredo zvečer).
Na tem mestu se želim še posebej zahvaliti
vodstvu Fakultete za turizem – hvala, ker
nas vedno poslušate, nam dovoljujete uresničevati naše »FTrgane« ideje in nas spodbujate, tako da ob diplomiranju ne odnesemo zgolj list papirja, ampak veliko več.
Tebi, Fakulteta za turizem, pa hvala za vse
izkušnje, dogodivščine, lekcije in FTrgane
trenutke.
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NAGOVOR
DEKANA

izr. prof. dr.

Boštjan
Brumen
DRAGE
ŠTUDENTKE
IN ŠTUDENTI!
Pred nami je nova številka študentskega
glasila »Oporturist«. Glasilo ima zanimivo
ime in me asociira na Oporto, čudovito
portugalsko mesto, na znani portovec in
številne druge portugalske znamenitosti.
Upam, da vas ime spomni tudi na možnosti, oportunitete, ki vam jih ponuja študij
turizma na naši fakulteti.
Počasi se končuje drugo, s covidom-19
povezano, študijsko leto. Nekateri izmed
vas ste že skoraj polovico študija prisiljeni
spremljati predavanja izven predavalnic.
Izven tokov, ki so značilni za študentsko
življenje. Kljub vsemu trudu, ki ga vlagamo
v izvedbo študijskega procesa, se zavedamo, da se turizma ne da naučiti in ga razumeti z računalniškim zaslonom pred očmi.
Turizem je živa materija in ga je potrebno
doživeti, izkusiti na lastni koži, potovati,
spoznati … Zato je na tej generaciji še toliko večje breme, da nadomestite primanjkljaj, ki ga je povzročila pandemija.
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Mi vam bomo pri tem vseskozi pomagali
in vas spodbujali. Ne pozabite, da so vam
na voljo številne možnosti študentskih
izmenjav, ki jih s pridom izkoristite, saj
vam bodo v tujini pridobljene izkušnje pomembno pomagale na vaši karierni poti
– s tem razširjate obzorja, se preizkusite v
neznanem okolju in sebi in drugim dokažete, da zmorete. Sami.
Naj vam pandemija ne predstavlja problema, temveč izziv. Potovanja so še vedno
možna, turistični sektor ni izumrl. Čeprav
smo posamezniki in družba naveličani protikoronskih ukrepov, se jih držimo še toliko, kot je potrebno, da bo svet ponovno
zadihal. Kot je zadihal po prvi in drugi svetovni vojni, kot je zadihal po vsaki recesiji.
Prav ta čas pa je čas velikih sprememb in
hkrati velikih možnosti in priložnosti, ki se
odpirajo v »novem« svetu. Ravno pravi čas
boste zaključili vaš študij, da boste lahko
oportunitete zaznali in jih s pridobljenim
znanjem zajeli z veliko žlico!
Ob zaključku študijskega leta vam zaželim
veliko znanja, intuicije, volje in veselja. In
veliko oportunitet, ki jih s pridom izkoristite!

Ko študent

na rajžo gre …
OLÁ! BOM DIA, TUDO BEM?
TUDO, PORQUE PORTUGAL É
UM MUITO LINDO PAÍS … CLARO.
Sva David in Arinna, absolventa na Fakulteti za turizem. Od septembra 2019 do
februarja 2020 sva se udeležila polletne
Erasmus+ izmenjave na Portugalskem.
Študirala sva v mestu Aveiro, ki ga Portugalci smatrajo za majhno, čeprav ima skoraj toliko prebivalcev kot naše univerzitetno mesto – Maribor.
Državo vina in deskanja »Pastel de nat« sva obiskala
prvič.
Portugalščina
nama je sprva predstavljala težavo, kasneje
pa zelo prirastla k
srcu. Ob novem jeziku sva spoznavala
tudi drugačno kulturo, način življenja in poučevanja.
Če smo v Sloveniji
navajeni priti v predavalnice pet minut
prej ali pa vsaj točno,
na Portugalskem temu
ni tako. Velikokrat se nama
je zgodilo, da sva bila v predavalnici minuto pred začetkom
predavanj čisto sama. Portugalci so nasploh bolj sproščeni, kar se tiče časa in načina življenja.

Življenje ni stresno, nikomur se nikamor ne
mudi in zagotovo niso jutranji ljudje. Res
pa je, da se tam življenje zavleče pozno v
noč. In verjemite, to nama je bilo čisto po
godu 😊.
Erasmus izkušnja ni samo spoznavanje države gostiteljice, ampak tudi drugih Erasmus študentov in njihovih kultur.
Nudi tudi možnost dodatnega
potovanja. Med najino izmenjavo sva bila v Portu, Lizboni, Coimbri in še mnogih drugih manjših krajih
na Portugalskem. Po
končanih
študijskih
obveznostih sva se
odpravila na dvotedensko potovanje na
zmeraj zeleno Madeiro
in za nekaj dni obiskala
London.
Torej, zakaj pravzaprav
iti na izmenjavo na Portugalsko? Glavni razlogi
so, ob spoznavanju prečudovite dežele, vsekakor tudi dobre domače
slaščice, poceni kava in pivo,
predvsem pa zmeraj toplo podnebje in prijazni ljudje.
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Na univerzitetnem kampusu v Aveiru ima
vsaka fakulteta svojo kavarno, ki ima vitrine polne omenjenih dobrot. Med najslavnejše portugalske slaščice sodita »Pastel
de Nato«, jajčno smetanovo pecivo, ali pa
»Ovos Molos de Aveiro«, pecivo iz jajčnega rumenjaka in smetane. Portugalci so
slavni tudi po zelo sladkem »Porto« ali
Portovec vinu. Nama je sicer bolj
ustrezalo »Madeira« vino, saj je
kanček manj sladko.
Kakor vsi ostali študentje,
ki so razmišljali o odhodu
na Erasmus+ izmenjavo, sva tudi midva imela
dvome in strahove. Ali
bova v tuji državi spoznala nove prijatelje, kako bo
najina odsotnost vplivala na družino in prijatelje,
ali bo Erasmus štipendija
zadostovala za finančno oskrbo, naju bodo domače živali
sploh še prepoznale ob prihodu
nazaj? Lahko samo omeniva, da je
bil strah popolnoma odveč, saj sva med
izmenjavo imela toliko aktivnosti in novih
prijateljev, da o domovini niti nisva toliko
razmišljala.
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Po prihodu v Slovenijo sva se začela zavedati, kako pogrešava portugalske slaščice,
poceni kavo, dobro vreme in sproščene ljudi. Ravno en mesec po najinem prihodu pa
se je začela pandemija, zaradi katere sva
bila še bolj hvaležna za pridobljeno izkušnjo.
Erasmus+ izmenjava je izkušnja,
ki bi jo moral vsak mladi študent (še posebej turizma)
izkoristiti, saj nikdar v
življenju ne boš dobil
takšne odlične priložnosti za nepozabno
doživetje. Zato kaj
še čakaš, hitro se
prijavi na Erasmus+
in izkoristi idealno
»once in a lifetime«
priložnost za življenje v neki tuji državi.
Obrigado in tchao.

(Pišeta: David Boršo in Arinna Marin)
Slike: David in Arinna

HI!
MY NAME IS TURGUT SÜHEYL ÇALIK
AND I’M FROM TURKEY.
I was a student of the Faculty of Tourism
(University of Maribor) in Brezice last semester due to the Erasmus Exchange program so I would like to share my experience with you all.
It was a tough choice for me at first because I had never been so far away from home
before, let alone in a whole different country. Moreover, all of humanity was in the
middle of a pandemic, which was bringing
new and unexpected regulations. Despite all this, I decided to go to Slovenia. After all the administration procedures, like
applying for a visa and arranging papers at
my home and host Universities, I bought
my ticket from Istanbul to Ljubljana and
I flew to Ljubljana on 23rd of September
with one of my colleagues, also an Erasmus student like me.
Upon arrival, we stayed at a hostel called
‘Celica’ (‘the Cell’) in Ljubljana one night,
which is a redesigned old military prison.
It was a very unique experience for me and
my friend because of the design of the hostel. The next day we took a train to Brezice
and that is where our real adventure began. We booked a room in MC Hostel
and started exploring the surroundings.
It was all normal at first because life was pretty normal
still. There were not too
many regulations so we
were happy. A month
before our arrival I had
gotten in touch with
Mark from Brezice,
and when we arrived
he immediately came
to meet us in MC Pub.
He explained the basics of the Faculty and
Brezice, he introduced
us to his friends; it was a
good start for us. A week
later all the other Erasmus students arrived to Slovenia. Classes
started and I met all the professors. This
was very cool because all of them are very
kind and fluent in English, which helps a
lot.
The first few weeks were normal, as I said,

because we could go to class and hang out
with friends in cafes. But slowly regulations started to change our lives. A few days
later my colleague decided to drop out of
the Erasmus exchange, and I had to look
for a flat alone. I was very lucky at this point because Lukas and Simon asked me
to become their flatmate. They were also
Erasmus students in Brezice. I went to Austria with them and for the first time in my
life I saw snow.
After we came back to Slovenia everything was closed. Schools, cafes, cinemas,
shops, etc. Anything you can think of. All
students decided to return to their homes
and countries, including my flatmates. I
was alone for a couple of weeks but it was
very fun for me. I enjoyed the beautiful Catez and its surroundings. I enjoyed nature
and the landscape. I rode my bike almost
every day. A few days later my flatmates
decided to come back, which was very nice
because now we started hanging out and
travelling around. Just after New Year’s
everyone was allowed to travel across the
country so we decided to visit Kranjska Gora. We experienced beautiful
views, good coffee and a fun road
trip.
In short, my experience in Slovenia was wonderful despite
the pandemic. I met lots of
great people. I travelled a
lot and tried lots of local
and different dishes. It
was the first time in my
life that I lived by myself
so long and it had made
me more responsible in
every way. It was sad
for me to go back home
because I know that I’m
going to miss my new friends a lot. But we have made
a plan for the future: we are
hoping that the pandemic is
over soon so they can all visit
me in Turkey!
I had one of the best times in
my life!

(Piše: Turgut Süheyl Çalık)
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Uspešne
zgodbe

študentov FT
INTERVJU: LARA CAFUTA – PODRTIJA
Lara Cafuta, študentka, ki je v letu 2020
zaključila dodiplomski študij na Fakulteti za turizem in se vpisala na podiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v
Mariboru, goji ljubezen do
borilnih veščin, pustolovskega in avanturističnega
duha. Med prijatelji je poznana tudi pod imenom
Lara Crof. Lara obožuje
raziskovanje zapuščenih
stavb, pred kratkim pa je
ustvarila spletno stran »Podrtija«.
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Predstavi se in povej kaj zanimivega o sebi.
Sam Lara Cafuta, prijatelji me
pogosto kličejo Lara Croft, saj
treniram kick boks. V prostem času zelo rada raziskujem zapuščene stavbe,
kuham, preživljam čas v
naravi in se ukvarjam s
športom. Med vsemi hobiji izstopa moja želja po raziskovanju zapuščenega in
zdaj mi je to strast uspelo
pretvoriti v službo.

Kaj te je spodbudilo, da si sledila svojim sanjam in ustvarila „Podrtijo“?
Brez prijateljev in strokovnjakov, s katerimi sodelujem, vsega zastavljenega ne bi
mogla doseči. Ti so mi dali vedeti, da ima
moja Facebook stran veliko sledilcev z enakim hobijem in poklicem, ki ga trenutno
opravljam. In ravno sledilci so bili največja motivacija, zaradi njihovega zanimanja
za moje delo sem se odločila, da vztrajam.
Celotno spletno mesto je dejansko postala
moja strast in eden izmed večjih korakov
pri uresničevanju mojih ciljev.

Kaj te je privedlo do raziskovanja zapuščenih stavb? Je
želja izvirala že iz otroških/najstniških let?
Začela sem zaradi spoznanja, da je v naši
bližini veliko zapuščenih stavb. Dejstvo je,
da je na svetu vedno več ljudi, prostora pa
vedno manj, ponudba se tako zmanjšuje.
Menim, da bo vrednost nepremičnin rasla,
jaz pa si želim, da bi se zapuščene stavbe
obnovile in se ponovno uporabile. Vsaka
zapuščena stavba ali zgradba ima dušo, ki
jo je vredno obnoviti, in ji pripisati nek nov
namen.

Kaj ti to pomeni?
Na svetu je malo ljudi, ki delajo tisto, v
čemer uživajo; zato sem zadovoljna, da
imam priložnost delati, kar me veseli. Delo
z nepremičninami je moja strast.

Ali se z raziskovanjem spreminja tvoje razmišljanje o svetu
in arhitekturi?
Ja, se spreminja. Ko se učiš in raziskuješ
neko območje in na koncu usvojeno znanje
povežeš v celoto, opaziš, kako močno si širiš obzorja.

Kaj ti predstavljajo podrtije?
Vidim potencial in energijo, ki je mogoče nekaterim ljudem neprivlačna ali pa je
sploh ne opazijo. V vsaki podrtiji vidim nekaj, kar je mogoče izkoristiti.

Zakaj ravno ime »Podrtija« in
kako si ti razlagaš to besedo?
Beseda podrtija najbolje opisuje zapuščene stavbe, ki jih raziskujem. Podrtije želim
preurediti v luksuzne objekte, ki pa bi kljub
preurejanju ohranili kakšen element stare kulturne dediščine. Besedo sem izbrala
tudi zato, ker si jo ljudje zlahka zapomnijo. Prav tako ni vsakodnevno v uporabi in
predvidevam, da v ljudeh vzbudi zanimanje za raziskovanje, kaj to sploh pomeni.

Lahko na kratko poveš, kako
poteka pridobitev licence za
nepremičninsko posrednico?
Pogoj za opravljanje licence za nepremičninskega posrednika je dokončana šesta
stopnja izobrazbe in to je bila motivacija,
da sem v letu 2020 diplomirala. Prav tako
je pogoj nekaznovanost. Nato sledijo predavanja na inštitutu ter izpit. Del izpita je
v pisni, del pa v ustni obliki. Ko opravimo
omenjene obveznosti, se lahko vpišemo v
register nepremičnin Slovenije. Licenco je
težko pridobiti, saj je postopek pridobivanja zelo zahteven. Pri tem so pomembne
tudi delovne izkušnje, saj brez njih licenca
nima posebne veljave.
Več informacij o sami licenci in pridobivanju le-te: https://www.cpu.si/posrednikza-nepremicnine/

Kaj bi svetovala našim študentom, ki želijo slediti svojim
sanjam, pa nimajo dovolj poguma za to?
Najprej jim svetujem, naj si upajo biti drugačni in izstopati, namesto da sledijo množici ljudi. Stopite iz svoje cone udobja in
ustvarite nekaj svojega, unikatnega. NIKOLI ne poslušajte mnenja drugih ljudi, ker
samo vi veste, kaj je za vas najpomembnejše in najboljše.
Verz, ki vam bo pomagal pri uresničevanju
svojih sanj: „Life begins at the end of your
comfort zone.“

Piše: Joško Glavina
(Slike: Lara Cafuta)
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na Škotskem ali v Provansi in nekaj dni zaTuristični vodniki smo posebni ljudje, prav
tem obiskuješ skrivnostne kotičke puščav
tako kot je poseben poklic turističnega
ali pragozda. Sliši se zabavno, kajne? Saj
vodnika. V Sloveniji lahko že dobrih 20 let
tudi je. A še vedno je delo, odgovorno in
vsak, ki bi želel opravljati ta poklic, opravi
zahtevno. Gostje, ki so plačali potovanje,
tako imenovano nacionalno licenco za tupričakujejo veliko in prav je tako. Ti ne
rističnega vodnika oziroma turistično
želijo nekaj zgolj videti, temveč o
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tem mestu, pokrajini ali držanali tudi licenco za turistične
e
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vi tudi kaj slišati. Najboljši
spremljevalce, ki so jo pred
na
ed
vodniki so tisti, ki lahko
nekaj leti ukinili, češ da
gostu, poleg vsega zapigre za dereguliran poksanega, pričarajo dožilic. Licenca tako forvetja. Zdaj se verjetno
malno ni več obvezna,
sprašujete, kaj mora
a vsekakor predstavlja
narediti vodnik, da
pomembno dokazigostom to omogoči?
lo, da nekdo resnično
zna opravljati omeVsekakor je za začetek
njeni poklic. A pozor,
potrebno, da vodnik
licenca je le prvi korak.
kraj, v katerega potuje
Dober turistični vodnik
s skupino, zares dobro
postaneš s časom.
pozna. To ne pomeni, da
je prebral ogromno količiNe, to ni poklic za vsakogar,
no knjig ali da je kraj že predčeprav je na prvi pogled zelo
hodno obiskal. Pomeni, da je v
mikaven, saj gre za potovanja – skutem mestu ali pokrajini preživel tolipini tujih turistov razkazuješ domači kraj,
ko časa, da razume lokalne navade, pozna
skupino slovenskih gostov vodiš po ulicah
skrite kotičke in zna poiskati majhne, a zavelemesta, kot sta Barcelona ali London,
nimive vsebine, ki presegajo le poznavanje
z novo skupino raziskuješ lepote pokrajin
določenega območja.
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Žal univerzalnega nasveta za dobrega tuA še vedno ni dovolj. Poleg vsega našteterističnega vodnika ni. Svetujem vam lahko
ga je pomembna tehnika vodenja, praville, da se na vsako pot dobro pripravite, nano tempiranje dneva in občutek za čas, ki
črtujete program, skušate predvideti razvodniku omogoči, da bo posameznikom
lične situacije in bodite pripravljeni tudi na
dal dovolj časa (tudi prostega), da se naukaj nepredvidljivega.
žijejo mesta ali pokrajine, a hkrati ne
V tem poklicu se mnogi preizkupreveč, da ne bi postalo dolgočan
o
c
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aN
očn
sijo ravno v študentskih letih.
sno. Pri določanju časa odhon
l
or
po
d
Študij turizma je vsekakor
dov moramo biti precizni,
a
z
u
dobra osnova za to, in
saj nam že petnajst minut
čeprav ni dovolj, poizlahko kroji celoten dan –
kusite, tudi sam sem
že tako kratek čas lahzačel tako – z mislijo,
ko na primer vpliva na
da bom v študentskih
dejstvo, ali se bomo
letih potoval, videl veuspeli izogniti gneči
liko novega in hkrati
z drugimi skupinami
turistov, saj večina
nekaj zaslužil. Odloobiskuje iste znamečitev se je izkazala za
nitosti. Vsekakor so
odlično, saj mi je turipotrebna leta izkušenj,
zem odprl številna vrata
da lahko res začnemo
in me osebnostno obogasproščeno uživati v delu.
til. Kar pogumno!
A verjemite, če posameznik
verjame vase, če svoje delo dobro pozna, potem je pri delu sproščen, kar je za turističnega vodnika zelo
(Piše in slike: izr. prof. dr. Mitja Gorenak)
pomembno.
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Slovenca
najdeš

povsod

Poletje 2017 in težko pričakovano potovanje s prijateljicama v Malezijo. Tega »backpacking« potovanja smo se res veselile.
Naše krožno potovanje po Maleziji se je
začelo z nekaj dnevnim postankom v Kuala
Lumpurju. Od začetnih težav z izgubljeno
prtljago na letališču in iskanju hostla smo
neznansko uživale v velemestu. Botanični parki, vrtovi orhidej, centralna mestna
tržnica s tropskim sadjem, Batu jame in
»rooftop« sončni zahodi so pravo doživetje, zaradi katerih bi se gotovo tja še vrnila.
Komaj smo se navadile na vroče in soparno podnebje ter močno klimo v vseh zaprtih prostorih, že je bil čas za naslednjo
destinacijo – Cameron Town, ki je znano
po plantažah čaja in nerazviti turistični infrastrukturi. Po dveh dnevih mrzlega in deževnega višavja sem komaj čakala Penang,
ki velja za barvito mesto, porisano z grafiti.
Polne ulice, bari, restavracije z živo glasbo
– mesto različnih kultur, je »must see«, ko
ste v Maleziji. Po nekaj dneh je sledil drugi
del potovanja in poležavanje na peščenih
plažah, najprej pod palmami na otoku Langkawi.
Z otoka, ki je na severu države, je sledil povratek v Kuala Lumpur in nočna vožnja z
avtobusom do pristanišča v Mersingu na
jugovzhodu države, od koder nas je čakala
še vožnja s trajektom do otoka Tioman.
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Vedele smo, da vožnja do pristanišča traja približno pet ur, vendar nismo poznale
točnega imena postaje, tudi napisi niso bili
vidni. Vsakič, ko se je avtobus ustavil in so
ljudje izstopali, nas je skrbelo, ali smo zamudile izstop. Zato sem prebudila mlad
par na sosednjem sedežu in v angleščini
vprašala, ali nama lahko pomagata. Moški
je odgovoril z nenavadnim naglasom, tako
da ga nisem razumela, zato sem preverila
pri prijateljici, ali ga razume ona. Takrat
neznanec spregovori: »Saj lahko povem v
slovenščini.« In obe planeva v smeh. Že nekaj ur je najbrž poslušal najino spraševanje
in pomisleke glede prave postaje, pristanišča in le vprašanje je, kaj vse sva še povedali. Na koncu smo ugotovili, da gremo na isti
trajekt. Še danes se smejimo tej zgodbi. A
to ni bilo edino srečanje Slovencev na drugem koncu sveta. Po rajskih plažah na otoku Tioman in različnih zapletih s povratkov
nazaj v Kuala Lumpur, je sledil let domov.
Na letališču smo stali v dolgi vrsti za oddajo prtljage. Klepetale smo o dogodivščinah
preteklih dni, razmišljale, kaj bomo jedle,
ko slišimo znane besede. S pozornostjo se
ozremo okoli in opazimo drug slovenski
par. Svet je res majhen – Slovenca najdeš
povsod.

(Piše in slike: asist. Tjaša Alegro)

From

INDIA TO
SLOVENIA
For me Slovenia has been a land of opportunity. After high school in India I wanted
to study abroad, and I will never regret
choosing Slovenia.
My life changed so much. It helped me
to develop my personality and attitude
to things. My life in Slovenia kicked off in
Brezice, where the initial experience was
a little unpleasant, but life in Ljubljana outweighs it all. Ljubljana is such a nice small
capital city, where you have access to everything. Pretty good nightlife, cosy restaurants, nature for stress relief, and amazing
places to explore only a 20 km drive out of
the city. I have travelled around Slovenia a
lot and I must say: the country, in general,
is neat and clean wherever you go. My favourite place in Slovenia is Kranjska Gora;
its Russian chapel is a place that I would
like to visit again.
Slovene people are kind-hearted in general; they always want to help you, even
with small things. A major advantage is
that the majority of the people speak English and language is not a barrier at all.
Food was the difficult bit for me at first. I
didn’t cook so I was stuck with eating salads and soups all the time. We are not
used to eating salads with olive oil in India,
and with the ingredients you use here, and

I found it very difficult at first.
So I decided I better learn how to cook!
Now I do cook myself, so this is another
great thing I learned in Slovenia: to cook.
Finally, the teaching process at the Faculty
is so professional. Professors are not just
professors. They are indeed experienced in
tourism and the knowledge they pass on to
us is not just theories but their own experiences. Professor Mitja Gorenak made me
crave travelling to Finland, Professor Biljana Božinovski encouraged me to develop
my language skills, and Professor Milica
Rančić Demir made me think about all the
possibilities around wellness tourism.
Everyone calls Slovenia a gem or a hidden
gem. I agree completely. As a person from
abroad, I can say that coming here feels like
you have discovered a little-known paradise. The moments I have spent in Slovenia
are some of the best moments of my life,
and all the friends that I have made during
the stay here have shown me to see life
from another perspective. I am very grateful for all this. I thank God and my parents
for making this possible for me. Thanks,
Sona Shaji

(Piše in slike: Sona Shaji)
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Pamčeva
dežela

malo drugače
Slovenci se radi pohvalimo, da dobro poznamo našo malo deželo. A kljub temu še vedno obstaja
veliko znamenitosti, aktivnosti in dogodivščin, ki jih lahko doživimo na novo. Za vse, ki bi za podaljšan vikend želeli početi kaj zanimivega, smo pripravili nekaj predlogov namestitev, ki izstopajo
iz množice in so izjemno doživetje.

Spanje v

drevesnih krošnjah

1.

Bivanje v krošnjah – za doživetje prave narave se odpravite v geometrijsko središče Slovenije, kjer lahko prenočite v visečih posteljah ali na platojih med krošnjami dreves. Če vas ne motijo zvoki narave in živali, je to
odlična izbira za vas. Čaka vas spanje v naravi, kjer niste
izolirani od zunanjih vplivov, a kljub temu v udobni topli
postelji s pogledom na zvezde in prebujanjem s sončnimi žarki, žvrgolenjem ptic in košaro polno dobrot za
zajtrk.
Od 150€/nočitev
Vir: bivanje v krošnjah.si, 2021
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2.

Vinski sodi
ne samo za vino

Glamping Vinska vas Ptuj – nekoč namenjeni za skladiščenje in hranjene žlahtne kapljice, sedaj preurejeni
v udobne in posebne bivalne hiške. V osmih vinskih sodih, ki so obdani z vinskimi trtami, lahko v enem bivata
dve osebi hkrati. Podnevi se lahko razvajate v savnah
ali zabavate na bazenih Ptujskih term. Zvečer se družite
ob skupnem ognjišču in delite zgodbe, nato pa doživite
spanec, ki vam zagotovo pričara vinske sanje.
Od 45€/nočitev
Vir: Sava camping.si, 2021

Sanje

na seniku

3.

Spomnimo se časov, ko smo še kot otroci kdaj spali na
kozolcu med kupi krme in sena. Enako lahko doživite na
domačiji Firbas. Tukaj lahko v lično urejenem prostoru
na seniku podoživite stare kmečke dni, s pristno domačo kulinariko in namakanjem v čebru vas razvajajo na
vsakem koraku. Vsi željni pristnega spanja na senu pa
se lahko odpravite na Ekološko turistično kmetijo Pri
Plajerju. Tukaj se lahko razvajate v savnah in masažnem bazenu. Da vas ne bo preveč pikalo, s sabo vzemite spalno vrečo ali odejo.
Od 30€/nočitev
Vir: Eko plajer.com, 2021

4.

Noč v nekdanjem
vojaškem zaporu

Ni tako strašno, kot se zdi na prvi pogled. Željni odkrivanja in spoznavanja naše slovenske prestolnice se lahko
napotite do hostla Celica, kjer preživite noč za rešetkami. V stavbi, ki je nekoč služila kot vojaški zapor, so sedaj sodobno prenovljene sobe z umetniškim pridihom.
Vsaka soba ima svoj stil in poslikave različnih slikarjev
in umetnikov. Tudi hrana ni prav nič zaporniška. Poleg
tega organizirajo dobre glasbene in druge dogodke, ki
popestrijo vaš čas bivanja v hostlu. Spoznavanje ostalih
svetovnih popotnikov je še ena prednost in priložnost
za sklepanje novih prijateljstev.
Od 25€/nočitev
Vir: hostelcelica.com, 2021

(Piše: Tjaša Randl)
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TURIZEMJE

NI

TURIZMA

Podobna statistika velja za nočitve – v letu
2020 je bilo zabeleženih 32,8 % več nočitev
domačih turistov kot leto prej, medtem ko
so prenočitve tujih turistov upadle za 70 %,
kar pomeni upad z 11,3 milijonov na zgolj
3,3 milijone. Kljub povečanju prenočitev
domačih turistov je skupno število prenočitev v primerjavi s prejšnjim letom upadlo
za 41,7 %. Pandemija nas je tako prikrajšala za tuje turiste, medtem ko so Slovenci
končno pričeli raziskovati svojo domovino

Delavci v turistični panogi vemo, da je bilo
leto 2019 za slovenski turizem že šesto
zaporedno rekordno leto, saj je Slovenija
takrat zabeležila približno 6,2 milijonov
prihodov v državo in vsaj 15,8 milijonov
prenočitev turistov. Visoke številke za dvomilijonsko državo potrjujejo, da ima Slovenija veliki potencial za razvoj turizma. A
kaj se je s fascinantnimi številkami zgodilo
naslednje leto? Leto 2020 ni bilo milostljivo
za gospodarstvo, saj je bilo zaznamovano s pojavom pandemije Covid-19. Še leto
pred tem smo beležili visoke številke, ki so
drastično upadle, in sicer povprečno za 50
%. Slovenijo je leta 2020 obiskalo 50,8 %
(približno tri milijone) manj ljudi kot leto
prej. Obiski tujih turistov so se zmanjšali
za 74 %, leta 2019 je Slovenijo obiskalo 4,7
milijonov tujih turistov. So se pa v tem času
za 21 % povečali prihodi domačih turistov.

(Slovenia info, 2021).

Kaj nam bo prinesla prihodnost? Upad ali
rešitev slovenskega turizma? Bomo ostali
na nizkih številih prihodov in prenočitev ali
se nam obeta izboljšanje? Kaj lahko storimo, da se fascinantne številke vrnejo? To so
vprašanja, ki trenutno rojijo po kreativnih
in zaskrbljenih glavah slovenskega turizma.

Primerjava prihodov in prenočitev
turistov med leti 2018 in 2020
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Prihodi domačih in tujih turistov

Prenočitve domačih in tujih turistov

2018

5930000

15690000

2019

6220000

15770000

2020

3060000

9200000

VIR: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/turizem-v-stevilkah
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Vir: https://wttc.org/Research/Recovery-Dashboard

Primerjava prihodov in prenočitev
turistov med leti 2018 in 2020
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Kaj napoveduje turistična
statistika za naprej?
Spletna stran WTTC spremlja raziskovanje potencialnih turistov v spletnem
brskalniku Google. Zgornji graf prikazuje, katere vrste turizma smo iskali v letu
2020 in hkrati napoveduje, za katere
vrste turizma je največ zanimanja in jih
bo treba v prihodnje razvijati.

Glavni trije segmenti,
ki bodo kreirali turizem
v prihodnje so:

DOŽ IVETJA

V lanskem letu se je več
kot polovica turistov
odločila za počitnice
v domači državi,
tako imenovani

MESTNI
TURIZEM

»staycation«.

K U LT U R A

Vir: wttc.org

42%
Tujina

58%

Kako pa bo letos

Že načrtuješ novo potovanje
(Pišeta: Nika Kramžar in Sara Golob)
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Erasmus
BOGATI
Na prijazno povabilo študentke Sare Golob, članice Študentskega sveta Fakultete
za turizem, delim svoje izkušnje z Erasmusom. Že uvodoma naj poudarim, da
izmenjave doživljam kot možnost za rast
na pedagoškem, raziskovalnem in osebnostnem področju, zato jih načrtno vključujem v svoje delo, seveda glede na ostale
obveznosti in univerzitetna oz.
fakultetna partnerstva z izobraževalnimi institucijami.
V zadnjih letih se jih
je nabralo kar nekaj:
od Velike Britanije,
Francije,
Španije,
Češke, Madžarske,
Hrvaške, Črne gore
do Finske. Prav vsaka je bila pozitivna
izkušnja, za katero
mi ni bilo žal časa in
truda. Verjamem, da
moramo dobro sodelovanje med univerzami,
raziskovalci, visokošolskimi učitelji, strokovnimi sodelavci in študenti graditi z najboljšimi na svetu in v regiji, pri čemer ne
smemo zanemariti sodelovanja s sosedi,
zato redno sodelujem z Univerzo v Zadru
in Univerzo Črne gore. S tamkajšnjimi kolegi je iz Erasmusa zrasla konferenca o literarnem turizmu (s partnerji iz Italije) in bilateralno projektno sodelovanje o razvoju
turizma na podeželju.
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Zanimivo poglavje predstavlja sodelovanje
z Université de Grenoble v Franciji, kjer sem
med drugim predstavila slovenska vina in
pozitivne prakse vinskega turizma v Sloveniji, hkrati pa sem imela priložnost osvežiti
svoje znanje francoskega jezika. Ko grem
na izmenjavo, vedno izvedem nekaj predavanj, saj tako srečam tuje študente in jim
posredujem določeno znanje z metodami, ki sem jih vešča, študenti pa tako dobijo priložnost
slišati profesorja iz tujine,
čigar pristop se razlikuje
od domačega profesorja. Poleg predavanj so
del Erasmus izmenjav
tudi srečanja s tujimi
profesorji in raziskovalci ter skupna raziskovanja in projekti,
kot so na primer poletne šole in konference.
Kar nekaj raziskovalnih
sodelovanj sem izvedla z
Univerzo v Zadru, v zadnjih
letih pa intenzivno sodelujem
z Univerzo v Plymouthu v Veliki
Britaniji, kjer sem na njihovi doktorski šoli tudi mentorica doktorski študentki, kar je izjemna čast za Fakulteto za turizem in zame osebno.

Med rezultate raziskovalnega dela sodi
tudi nekaj objavljenih znanstvenih člankov.
Erasmus izmenjave so vedno odlična priložnost, da čas na izmenjavi, poleg pedagoškega dela s tujimi študenti, izkoristimo
tudi za vrednotenje lastnega pedagoškega dela, učnih načrtov in za raziskovalno
udejstvovanje. Pedagoški del izmenjav mi
je še posebej ljub in prav vsaka izkušnja v
tuji predavalnici in s tujimi študenti me
obogati, nauči česa novega, potrdi domneve in pričakovanja, pa tudi preseneti.
Neizmerno sem hvaležna, da sem v okviru poletne šole v Zadru lahko soustvarjala
s študentkami in študenti, ki pripravljajo
svoja magistrska in doktorska dela. Znanstveno in pedagoško delo pa je, čeprav
ključni del izmenjave, zgolj njen del.

Ob tem želim poudariti, da je dodana vrednost vsake izmenjave, poleg novega znanja, spoznanj, priložnosti za raziskovanje
in poznanstev, tudi kulturna izmenjava
in da je po svetu – ali pa zgolj pri sosedih
– dobro hoditi z odprtimi očmi in ušesi. Če
utegnem, na izmenjavah rada pokukam
v muzeje ali obiščem kakšno prireditev.
Čeprav je včasih težko usklajevati službene
in družinske obveznosti in bi bilo kdaj lažje
preprosto ostati doma, je po končani izmenjavi dodatni trud poplačan s pretežno
dobrimi izkušnjami, o katerih po izmenjavi
vedno pripovedujem tudi študentom v domačih predavalnicah na Fakulteti za turizem.

(Piše: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler)
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>>Ko ti mesto duhov
ukrade srce <<
Želite za en dan pobegniti v leto 1986 in poizkusiti pristno
hrano Sovjetske zveze v delavski menzi znane
elektrarne v ukrajinskem mestu Černobil?
Pisalo se je leto 1970, ko so »superproduktivne« brigade Sovjetske Zveze začele z
gradnjo »atomskega mesta« Pripjat (rus.
Припять), ki je bilo prvotno namenjeno delavcem elektrarne Vladimirja Lenina in njihovim družinam. Prav istega leta so začeli
z gradnjo Černobilske elektrarne. Slednje
je bil udarniški projekt vseh držav takratne
Sovjetske zveze. Živeti v sončnem mestu
je bil privilegij – raj za družine, očetje so delali v elektrarni, mame
skrbele za gospodinjstvo,
otrokom pa je bilo omogočeno kvalitetno šolanje. Vsem prebivalcem
so bile na voljo kvalitetne zdravstvene
storitve in udobni
stanovanjski objekti. Bilo je obljubljeno
majhno mesto blizu
meje z Belorusijo
in 90 kilometrov od
zloglasnega Kijeva,
na kar se je 26. aprila
1986 okoli druge ponoči
vse spremenilo. Zgodila
se je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije, eksplozija jedrskega reaktorja. Sprva so iz
elektrarne dobili novice, da gre le za požar.
Otroci so kot običajno odšli v vrtec, vendar so jih pri kosilu namesto sladice čakale
tablete joda. Nekateri so vedeli, zakaj gre,
velika večina pa žal ne. Naslednji dan je
zaradi smrtonosnega sevanja že potekala
evakuacija pod taktirko policije. Prebivalci naj bi se v mesto vrnili čez nekaj dni ali
nekaj mesecev, v kruti realnosti pa vrnitve
v Pripjat ni bilo. Nekaj mesecev po tem so
lovci začeli z iztrebljanjem živali, kasneje
pa so gasilci skozi zaprta okna odstranili
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vso pohištvo in opremo različnih stavb.
Znanstveniki označujejo, da kraj ne bo primeren za življenje še naslednjih 900 let.
Z možem sva ljubitelja zapuščenih mest,
zato naju je prvo leto zakona popeljalo
prav v Ukrajino, v zapuščeni mesti Černobil
ter Pripjat. Opozorilo, da se je v Černobilu
zgodilo nekaj zares nevarnega, je priromalo iz Švedske dan po nesreči, 27. 4. 1986. Delavci jedrske elektrarne Forsmark, od
Černobila oddaljene več kot 1000
kilometrov, so radioaktivne
delce našli na oblačilih ter po
lužah. Sevanje je bilo tako
visoko, da so na Švedskem razglasili izjemne
razmere, v Černobilu
pa je življenje še vedno
potekalo normalno.
Največ sevanja je prejela Belorusija, radioaktivni delci pa so se
širili vse do Velike Britanije in celo do Združenih držav, kljub temu
da se je Sovjetska zveza na
vse pretege trudila prekriti
realno stanje nesreče. Vzroki
nesreče še danes niso znani in si jih
vsak razlaga po svoje.
Elektrarna Vladimirja Lenina je sestavljena
iz šestih reaktorjev. Četrti reaktor, ki je v
nesreči eksplodiral, so s pomočjo številnih
držav hermetično zaprli oz. zabetonirali.
Pod njegovo streho še danes hranijo radioaktivne snovi. Med ogledom ste od reaktorja oddaljeni 20 metrov. Na tem mestu
se še danes zazna sevanje 0,7 rentgenov na
uro, na dan nesreče pa je radar, ki je kmalu
zaradi visokega sevanja prenehal delovati,
prikazal 20.000 rentgenov na uro.

Zaradi pomanjkanja električne energije v
državi je ukrajinska vlada dovolila delovanje ostalih treh reaktorjev. Od tega je leta
1991 drugi reaktor pogorel v požaru, delovanje prvega pa so s sporazumom Mednarodne agencije za jedrsko energijo prekinili
leta 1996. Leta 2000 je ukrajinski predsednik ugasnil še tretji reaktor. Peti in šesti
nista dočakala dokončne izgradnje. Tako je
Černobilska elektrarna prenehala z delovanjem leta 2000.
Istega leta je v 30 kilometrski zaprti pas že
prišel kakšen nadobudnež, ki so ga
zanimale posledice nesreče. Tako
se je že leta 2000 v Černobilu
začel turizem. S prvimi organiziranimi turami so začeli
leta 2010, takrat so odstranili vse nevarne predmete
in razkužili ostanke stavb.
Danes Černobil nudi ogromno delovnih mest.
Čeprav pogojev za življenje ni, vsakodnevno na delo
prihaja več sto policistov in
vojakov, ki območje varujejo,
in nekaj sto turističnih delavcev,
ki vodijo turiste in prodajajo
spominke. Na dan najinega
obiska černobilske cone je
Černobil obiskalo 300 turistov.
Na območju tretje cone,
ki nikakor ne izpolnjuje osnovnih pogojev za
življenje, v blokovskem
naselju živijo znanstveniki številnih naravoslovnih
ved in vzdrževalci elektrarne, ki raziskujejo ostanke nesreče. Na območju lahko živijo le
dva tedna, nato se morajo za nekaj
mesecev iz cone sevanja umakniti.
Vsi zaposleni v Černobilu se zavedajo posledic in tveganja, pa vendar njihovo vodilo
ostaja visoka plača, ki je precej višja od minimalne bruto mesečne plače, ta znaša 136
evrov. Vsakodnevno jim sicer preverjajo
sevanje, vendar so naprave za merjenje iz
leta 1986.
V tretji coni Černobila danes obratujeta
dva hotela ter hostel, a so nastanitve namenjene tujim raziskovalcem in ne turistom.
Černobil je tako mogoče obiskati le po dnevu, za največ dvanajst ur. Med ogledom
je prepovedano dotikanje predmetov in
maha, potrebno se je izogibati tudi lužam.

Izven maršrutke ni dovoljeno uživati hrane ali se brez licenciranega vodnika in dozimetra sprehajati po coni. Na svojo lastno
odgovornost lahko obiščemo notranjost
zgradb, vendar nikakor bolnišnice, v kateri še danes hranijo kose oblek obolelih. Za
obisk predlagam agencijo Gamma Travel.
Ekskurzija se začne v Kijevu, od koder vas v
Černobilsko cono skozi ukrajinske vasi popelje maršrutka, star ruski kombi.
Dandanes je glavni vir dohodka černobilske cone predvsem turizem, ki čedalje bolj
cveti.
Če imate srečo, lahko med ogledom srečate divje konje, katerim se zaradi njihove agresivnosti ni priporočljivo
približevati. Seveda lovcem
ni uspelo iztrebiti vseh
domačih živali, ki so jih
prebivalci bili primorani
zapustiti, na območju je
tako približno petsto potomcev hišnih ljubljenčkov.
Zanimivo je tudi, da se zaradi
ujetosti v času številni ukrajinski pevci odločajo posneti svoj
videospot prav na območju
Černobila.
Tako so usodnega leta
odšle sanje, življenje in
rožnata prihodnost mnogih ljudi. Prebivalstvo so
krasili predvsem mladi,
statistika kaže, da je bilo
tistega leta 5000 šoloobveznih. Ko hodiš po ostankih mesta, se še vedno čuti
življenje, utrip in upanje, da
bo ponovno zaživelo. V ta namen so v prazničnem obdobju
leta 2019 na glavni trg mesta postavili jelko s slikami ljudi, ki hranijo svoj
rodni kraj v prekrasnih spominih.
Kaj pa bo s Černobilom čez nekaj let?
Vprašanje ostaja večna dilema. Stavbe se
podirajo, drevesa razraščajo poti, kmalu
bo tu neprehoden gozd. Bo ta prisotnost
in puščanje prostih rok materi naravi državi še vedno nosila prihodek?
Podpišite dokumentacijo, oblecite se po
predpisih in ustvarite svoje mnenje. Da ne
boste v černobilsko cono vstopali le preko
video igric!
Skozi 12-urno ekskurzijo boste prejeli toliko sevanja, kot na čezoceanskem letu.

(Piše: Eva Novak Svetič)
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ŠTUDIJ PRI
BOŽIČKU
Sva Nina Mešiček in Luka Gošek,
študenta tretjega letnika Fakultete za turizem v Brežicah.
V drugem letniku izobraževanja na fakulteti sva se odločila za
enoletno študijsko
izmenjavo na Finsko. Študirala sva
v mestu Rovaniemi na severu Finske,
kjer je tudi uradni sedež enega in edinega
Božička. Nina je obiskovala Lapland Univeristy of Applied Sciences, Luka pa Univerzo
Laponske.
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Kaj naju je vleklo na Finsko?
Luka: Za Finsko sem se odločil, ker zelo
rad potujem in sem si vedno želel
obiskati sever Evrope, kar mi je
izmenjava omogočala. Prav
tako sem želel spoznati njihov sistem šolanja, ki velja
za enega izmed najboljših.
Nina: Za Finsko sem se
odločila, ker sem želela iti
izven svoje cone udobja ter
izkusiti nekaj novega. Vedno sem bila navdušena nad
študijem v tujini, vendar nisem želela izbrati kakšne tipične destinacije, ampak nekaj bolj
ekstremnega, kar Finska zagotovo je.

Izmenjava ti res ponudi
neverjetno izkušnjo in
ogromno novih spominov ter prijateljstev, na
njej pridobiš vpogled v
nek drug način življenja
in si s tem tudi razširiš
obzorja. Oba se bova zagotovo ponovno in z veseljem še vrnila v svoj severni dom.

Kaj nama je
omogočila izmenjava?
Luka: Izmenjava mi je omogočila, da sem
potoval po sedaj še ne obiskanih krajih, doživel nove stvari, kot so lovljenje severnega
sija, vožnja s huskiji in jeleni ter ledeni ribolov. Prav tako sem z delom pridobil praktične izkušnje. V visoki sezoni sem delal
kot Božičkov škrat, preostanek izmenjave
pa kot safari vodnik, kjer sem z gosti iskal
severni sij, jih učil, kako se lovi ribe na zaledenelem jezeru in se s krpljami podal na
sprehod v Laponsko divjino.
Nina: Izmenjava mi je omogočila, da izkusim nekaj novega. Prav tako sem med
izmenjavo prepotovala velik del Finske ter
nekaj bližnjih držav. Spoznala sem veliko
ljudi, različnih kultur, na faksu pa sem pridobila ogromno praktičnega znanja, ki mi
bo zagotovo zelo koristilo v prihodnosti.

Kaj si bova
najbolj zapomnila?
Luka: Najbolj si bom zapomnil trenutek,
ko smo se s prijatelji podali na izlet do Severnega rta in smo bili primorani čakati na
cesti sredi ničesar, saj jo je prečkala čreda
severnih jelenov. Izkušnja je bila dih jemajoča.
Nina: V spominu mi bodo najbolj ostali
vsi ekstremi, ki jih doživimo na Finskem –
pozimi ves dan tema, poleti ves dan svetlo, temperature do – 35 °C, vožnja s kolesom po ledu in snegu pri – 20 °C je običajna
... Definitivno pa je nepozaben trenutek,
ko se na nebu prikaže severni sij in nebo
zapleše v zeleni in vijolični barvi.

Pripravila: Kaja Šetinc

23

INDIA
India is the largest country in South Asia,
located in the centre of the subcontinent.
The country shares land borders with Pakistan to the northwest, China and Nepal
to the north, Bhutan to the northeast,
and Bangladesh and Myanmar are to the
east.
Basically, Indian culture is tolerant and
accepting. The source of strength and wealth of the Indian society is its diversity.
There is no national language in India––
Hindi and English are considered the official languages out of the twenty-two other
constitutionally acknowledged languages
spoken. It is an extremely diverse country,
with vast differences in geography, climate,
culture, language, and ethnicity.
India is blessed with distinct varieties of vegetation. The north-east
is mainly covered in tropical
rainforest. Deciduous monsoon forest from the lower
slopes of the Himalayas
extends to West Bengal in
the east and Maharashtra
in the west, and to Karnataka in the south. Dry deciduous forest envelopes
the main areas of the central
Deccan plateau, with Gujarat, Rajasthan and Punjab being
characterised by semi-deserts and
deserts. Mangrove forests stroke the
coastal side of the country.
India has a population of 1.366 billion people
spread across 28 states and 8 union territories. One of these 28 states is Kerala––situated at the southwestern tip of the Indian
peninsula, washed by the Arabian Sea in
the west, bordered by the state of Karnataka in the north and northeast, and Tamil
Nandu in the east.
Kerala is a land of cultural diversity: an alloy
of various religions, communities, regional
cultures, and language variations. It comprises 14 districts with different cultures
from north to south, bound together by
our mother tongue––‘Malayalam’. Kerala’s cultural heritage is centuries old. The
culture of Kerala is a fusion of native art
forms, language, literature, architectural
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style, music, festivals, cuisine, archaeological monuments, heritage centres and so
on. Ancient classical art, folk art as well as
modern artistic forms like the cinema contribute an artistic value to the culture of
Kerala. The musical culture of Kerala includes folk music that comprises of folk songs,
ritual songs, Thiruvathira songs, Vanchipattu and classical music comprising Carnatic
music, Kathakali music and Sopana music.
When it comes to the traditional musical
instruments of Kerala, Panchavadyam,
Chendamelam, and Thayambaka all are
deeply rooted into state’s culture heritage.
Kerala has a distinct architectural tradition.
Places of worship and ancient houses were
built according to “Thachushastra.”
Moreover, there are native sports
culture and folk games. Kalaripayattu is the martial art form
developed in Kerala.
The spirit of Kerala life appears during the state’s festivals. There are festivals related to religion and places
of worship, as well as secular festivals. Onam is the
national festival of Kerala.
The main food of the people
of Kerala is rice. The typical
Kerala cuisine comprises cooked
rice with vegetable, fish, meat and
egg curries.
Kerala climate is characterised by the
northeast and southwest monsoons, and
there are the summer and winter seasons.
Geographical features play a major role
in the diversified climatic conditions. The
eastern highlands including the mountain
regions predominantly have a cool climate, whereas coastal plains are generally hot
and humid. During the monsoon season
the state receives the highest annual rainfall compared to the neighbouring states.
This has been a short essay about my home
country and its culture.

Piše: Vimal Vincent
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