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Sašo Hribar, radijski in 
televizijski voditelj 

Hrepenenje jo je vodi-
lo in zaradi tega hrepe-
nenja, se ji ni nič hudega 
zgodilo in se je srečno 
vrnila domov! Ljudje s 
tolikim hrepenenjem so 
redki. Ob njenem popo-
tovanju se sprašujem, za-

kaj tudi sam nisem bil nekoč tega sposoben, 
ker po tem neprestano hrepenim. Mislim, 
da je sedaj ena najsrečnejših ljudi na svetu! 

Mojca Mavec, 
televizijska voditeljica, 
popotnica

Benka je ena od tistih 
punc, ki si jo enostavno 
želiš za kako potovanje. 
Na videz prijazna in 
pridna, zelo pridna, a 
v resnici prebrisana in 
radovedna. Kar je ravno 

obratno od pridna. Nekaj med Thelmo in 
Louise iz filma,  a z bolj jasnim smislom za 
»happy ende«.

Martin Strel, 
maratonski plavalec, 
večkratni rekorder

Osebno se še nisva 
srečala. Pred njenim 
uspehom o njej nisem 
slišal, verjetno je prej 
ona po svetu slišala 
o meni.Vesel sem, da 
imamo Slovenci taka 

dekleta, ki se odločijo in zmorejo! Čestitam 
za rekorde! 

Benka je na prvi pogled 
preprosto dekle, tako kot mnoga 

druga: diplomirana biologinja, 
medicinska sestra in maserka. A 

vendar je nekaj izjemnega. Z veliko 
volje in energije. S svojim motorjem 
je obkrožila svet. Nekega dne se je 

odločila in se podala v to avanturo. 
Odšla je v neznano. Po petih letih se je 
vrnila, zmagovalka, saj je dosegla cilj, 

ki si ga je zadala.  Pravi, da ji je pot 
pomagala še malo odrasti.  

- poštene ljudi

- aktivno življenje

- dobro hrano 

- večer v operi

- savno

- sveče

- klasično glasbo

- veliko rož 

okoli mene

- spokojne 

trenutke tišine

- in jasno, moj 

motor

- Prepotovali ste svet. Videli mnogo stvari in 
spoznali mnoge ljudi. Kaj je v človeku, da ga 
sili k potovanju? 
Kaj se premakne v njegovi notranjosti, da 
zapusti varnost in udobnost doma in se od-
pravi v neznano?
Radovednost. Želja po nepoznanem, 
novem. Soočenje s samim seboj še 
kje drugje kot v varnem zavetju doma 
in družine. Vprašanje, ali sem dovolj 
močna, da preživim tudi v »divjini«, 
če hočete, v neznanem okolju. Ne 
vem, kaj se premakne v notranjosti. 
Nekaj nedoločenega, zagotovo. In 
močno, zelo občutno.
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OTROŠTVO – Rodila se je v starodavnem mestu Ptuj. Odrašča-
la je med petimi odraslimi, veliko igračami in knjigami. Veliko so 
ji dovolili, a je niso razvadili. Pravi, da je bila zahteven otrok, s 
premnogimi idejami in še več vprašanji. Zahtevala je veliko po-
zornosti in občudovala družbo odraslih občutno bolj kot družbo 
vrstnikov.
DRUŽINA – Je bila skupina ljudi, »ki mi je bila namenjena, usoje-
na, določena. Ljudje, ki ti stojijo ob strani in te ščitijo, tudi ko ti ni 
do tega. Tisti, ki se bojijo zate bolj kot se bojiš sam zase. Zatočiš-
če, ki ga je dobro imeti. Prijatelji, ki so mi bili usojeni in mi naj-
več pomenijo.«
ŠOLA –  Osnovno šolo je obiskovala na Ptuju, srednjo pa v Mari-
boru. Potem jo je odneslo na fakulteto v Ljubljano, kjer je konča-
la študij biologije. Vedno je bila zelo posvečena učenka in temu 
podobni so bili rezultati. Knjige in šolske obveznosti so bile zanjo 
vedno na prvem mestu dolžnosti. Počitnice je vsako leto začela s 
pripravo knjig in zvezkov za novo šolsko leto. 
POKLIC – Dolgo časa je nihala med študijem medicine in biologije, 
ter se naposled odločila v prid živalim in rastlinam. Prvi poklic pa 
je takrat že imela, po šolanju na srednji zdravstveni šoli. Med štu-
dijem se je potem še enkrat vpisala na enako srednjo šolo, vendar 
tokrat na smer maserka. Sedaj se že več kot desetletje ukvarja s 
svobodnim novinarstvom in fotografiranjem.
ŠPORT –  Trenirala je rokomet, smučala, plavala, navdušeno ko-
talkala in se v študentskih letih resno ukvarjala s standardnimi in 
latinskoameriškimi plesi. V zadnjih letih se je težišče športnega 
udejstvovanja prevesilo v prid bolj drznih disciplin kot so padal-
stvo, potapljanje in kanjoning.
MOTOR – Stara ljubezen, večna želja in pojem svobodnega, od-
govornega ter nezaščitenega življenja. Prijatelj in zvesti sopotnik. 
En in edini motor, ki ga je kadarkoli imela, je bil najprej prevozno 
sredstvo, potem je postal sopotnik, se prelevil v fanta in v Pakista-
nu postal zakonski mož. Njena izbira motorja je: BMW F650.
POTOVANJA – »Potovanje je raziskovanje novega. Je beg? Mor-
da iskanje? Vsekakor je menjava prostora. Povezana s tveganjem 
in negotovostjo? Včasih. Zame je hranjenje nenasitne radoved-
nosti, spoznavanje novega in soočanje s samim seboj v drugačnih 
razmerah, kot smo jih vajeni,« pravi, več pa lahko najdete tudi na 
www.benkapulko.com ali v njeni knjigi Po Zemlji okoli Sonca, ki jo 
lahko naročite na 01 5211 499.

- neodgovornih 

  in lenih ljudi

- slabih cest

- policajev brez 

  logike

- indijske hrane

- razvajenih otrok

- roza barve

- televizije

- bolh v postelji

- vročega vremena 

  z veliko vlage

- razkuhanega riža
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- Kaj je najlepše, ko si na poti, in kaj je naj-
bolj težka in neprijetna stvar? 
Lepa je bila odločitev in njena ures-
ničitev. Zanimiv je bil start. Pot je bi-
la izredna, plodna, nikoli dolgočasna. 
Krasen je bil cilj. Vsaka etapa potova-
nja je imela svoj čar, ki ga je bilo vred-
no doživeti. Nič ni bilo težkega, razen 
vztrajnega vegetiranja v indijskem 
prometu. Verjetno zato, ker se mi 
nikoli ni zdelo, da je življenje lahko. 
Vedno kaj zahteva, a na srečo zmeraj 
poplača z obrestmi.
- Je bilo za vaše potovanje bolj pomembna 
pot ali cilj? Zakaj? Lahko govorimo o poto-

vanju, ali je bolj primerno govoriti o potova-
njih, ker jih je bilo več, oziroma ker še bo-
do? Bo motor počival? 
Vsekakor pot sama. Ker je bila di-
namika, dogajanje, akcija ki ponuja 
več kot katerikoli cilj. Govorim o po-
tovanju. Ednina. Ena odločitev, ena 
pot, en cilj, ena vrnitev na izhodiš-
če, domov. Najverjetneje potovanja 
še bodo, vendar nedvomno drugač-
na. Vsako potovanje je kot trenutek. 
Neponovljiv.
- Koliko in kako ste se vrnili domov spre-
menjeni?  
Vsi smo pod neprestanim vplivom 
spreminjanja, vedno. Zaradi izjemno 
aktivnega življenja se me je dotaknilo 
veliko reči, krajev, kultur, ljudi in nji-
hovih življenj, običajev, drugačnih po-
gledov in resnic. Več dejavnikov, več 
sprememb. Logično. Rekla bi, da sem 
se spremenila; če nič drugega, sem še 
malo odrasla, se bolje prilagodila te-
mu, kar sem in tako naprej. Zdi se mi, 
da sem veliko pridobila, torej sem se 
verjetno tudi zelo spremenila. Sicer 
pa je opažanje lastnih sprememb naj-
težje.
- Med potovanjem ste si prav zaradi potova-
nja »prislužili« dva Guinnesova svetovna re-
korda? Je bil smisel potovanja potrjevanje 
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same sebe, doseči, česar še nihče 
ni dosegel, ali je to prišlo zraven? 
Priznali so mi dva rekorda, 
ob izidu slovenske izdaje Gu-
innessove knjige svetovnih re-
kordov novembra lani pa sem 
našla na strani 35 pod svojim 
imenom vpisane kar štiri do-
sežke. Potovanje z motorjem 
okoli sveta ni bilo potrjeva-
nje, niti iskanje same sebe. Do-

bro sem vedela, kdo sem in kaj 
hočem od življenja, še preden 
sem se odpravila od doma. Na 
srečo ... Da sem sposobna na-
rediti in doseči, česar ni nare-
dil še nihče pred mano, nisem 
vedela. O tem pravzaprav ni-
sem razmišljala.
- Kako pomembno je za vas, da 
dosežete rekord, da ste prvi ali 
najboljši v nečem, da premagate 
meje, morda tudi tiste, ki si jih člo-
vek sam določil?
Na začetku je bilo nepomemb-
no, ni bilo v načrtih. Sedaj, ko 
je delo opravljeno in ko je re-
zultat znan, se mi ne zdi nič 
narobe z dejstvom zavedanja, 
da sem premagala ves svet, 
vključno samo sebe. Ne sra-
mujem se svojega uspeha in 
priznam si brez zadržka, da 
sem naredila nekaj opaznega. 
Hvaležna sem si, da nisem od-
nehala. Ponosna sem na vztraj-
no trmoglavko v sebi.
- V določenih časih (konec in za-
četek leta) ljudje radi izbiramo in 
določamo ljudi, ki si zaslužijo zani-
mive naslove (osebnost leta, šport-
nik leta, podjetnik leta, Slovenka 
leta…). Kako sprejemate ta tekmo-
vanja in izbore? So nagrajeni vedno 
pravi, najbolj zaslužni? Si kaj manj 
vreden, če narediš izjemne stvari, 
ali te ostanejo pri široki javnosti ne-
opažene?     

Zelo smiselno postavljeno 
vprašanje. Predvsem zato, ker 
ga bodo brali Slovenci. Meni 
osebno gredo podobni izbori 
vedno nekako »mimo«, nikoli 
ne glasujem, vem pa, kdo je bil 
izbran in zakaj. Letos je bilo 
malo drugače, ker se je znašlo 
na številnih lestvicah tudi mo-
je ime. Človek ne ostane rav-
nodušen do tega. Predvsem, 
ker zaznaš navdušenje znan-
cev in neznancev nad lastnim 
delom, odločitvami in dosež-
ki. Pristnejši so in globlji, če jih 
imamo s kom deliti. 
Na vprašanje, ali so izbran-
ci vedno pravi in najbolj za-
služni, je seveda nemogoče 
odgovoriti. »Vsake oči ima-
jo svojega malarja« in slednja 
glava svojo presojo. Univerzal-
no mnenje ne obstaja in dobro 
je tako. 
Ali si manj vreden, če nare-
diš izjemne stvari, pa osta-
neš široki množici neopažen, 
je po mojem skromnem mne-
nju ne le slabo, ampak grešno. 
Slovenci smo se nalezli neke 
pretirane skromnosti, ki ni no-
benemu v prid, niti v veselje, 
pač pa v pogubo. Dobre reči in 
dela morajo biti opaženi! Od-
govorni smo zanje in za to, da 
jih delimo s tistimi, ki ne more-
jo sami do njih. Deliti je lepo, 
vzpodbujati pa še lepše. Žal mi 
je za ljudi, ki se nikoli ne znajo 
pohvaliti. Pomanjkanje zave-
danja lastnih vrednot uniču-
je samozaupanje, ki je nujna 
»sestavina« zdravega ter odgo-
vornega človeka. Izpodkopava 
vero vase. Ljudje z okrnjeno 
samopodobo so nevarni oko-
lju, v katerem živijo. Negoto-
vost in strah načenjata osebno 
srečo, zaupanje do drugih, od-
krit in spoštljiv odnos do ljubih 
in bližnjih, kaj šele do drugač-
nih in neznanih. 

Pripravil Miha Turk
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