
Dragi sopotniki, 
sedim na bregu gorskega potočka pod Kajlašem. Čudovito žubori in začutim, kot bi mi hotel nekaj 
sporočiti. Posvetim se njegovemu žuborenju, prisluhnem in kmalu slišim le še njega. Vse bolj in bolj ga ra-
zumem; dokler končno ne dojamem njegovega sporočila: »Na mokri travi sediš – vso rit imaš že mokro!« 
V odmaknjeni Tibet sem se odpravil po navdih za časopis s čarobno številko 13! Daleč nekje, na 
»Strehi sveta«, sem želel prisluhniti žuborenju neokrnjenega potočka svojih misli … Da morda od-
krijem novo žlahtno melodijo v njem, kak nov pomen. Tja daleč v brezpotja proti »izvoru sveta« me 
je odneslo, kjer se stikata nebo in zemlja v tako neverjetni lepoti, da tudi bogove premami sestopiti 
na čvrsta tla! Tja, kjer je višinski zrak še komaj dovolj gost za človeka in ne pregost za občutljivo 
»nesnovno gospodo«.  
Gnalo me je v iskanje izgubljenega kraljestva, k izviru štirih velikih rek, sem, k nekoč izgubljenemu 
raju. K bivališču bogov torej, ki ga vse naokrog čvrsto čuvajo demoni puščav in neprehodnih gorovij, 
divjih rek in iskrivih potokov. Skozi preizkušnje in skušnjave… Tako piše v starih tibetanskih zapisih.  
Sem se srečal z bogovi in demoni? Sem našel izgubljeno kraljestvo? Četudi bi mi uspelo 
prelisičiti demone in se v izgubljenem kraljestvu srečati z bogovi, pravi stara budistična sutra: 
nikoli ne moreš vedeti, ali je to resničnost ali so le sanje. Gotovo pa sem se temeljito srečal 
s seboj - soočil sem se z mokro zadnjico. Pretolkel sem se skozi tale moj osebni Tibet!  

Sanje ali resničnost … Časopis pred vami je pa le nekaj »za v roke prijet«. Nekaj 
novega veje iz njega. Res, da je to novo še brcajoče in iz plenic lezoče, a novi curki 
studenčnice že imajo značilen zvok. Vstopite v potok, preberite Vranca in Belca ter 
Zgodbo za kratek čas… Presodite – vam je všeč nov zven? So bili bogovi ali 
demoni? Bomo s tem lahko segali višje … vse, dokler se svetle zvezdice trajno 
ne naselijo v očeh?  

Hvala, da ste z nami.  Oskar



VROČE:
7. sep 07 Turčija 3 16 Po uhojenih poteh 
7. sep 07 Turčija 3 11 Počitniška Turčija, A1
13. sep 07 Turčija 3 10 Počitniška Turčija A2
21. sep 07 Bližnji Vzhod 3 12 Bližnjevzhodni dvojček 
21. sep 07 Turčija 3 16 Po uhojenih poteh 
21. sep 07 Turčija 3 11 Počitniška Turčija, A1
21. sep 07 Turčija 2/3 11 Turško doživetje
27. sep 07 Turčija 2 5 Carigrad
27. sep 07 Turčija 3 10 Počitniška Turčija A2
29. sep 07 Turčija 2 10 Klasična Turčija
29. sep 07 Maroko 2 9 Klasični Maroko
1. okt 07 Turčija 1 4 Sejem Cebit Eurasia
3. okt 07 Turčija 1 3 Sejem Cebit Eurasia
5. okt 07 Južna Indija 3/4 22 Indija Koromandija
5. okt 07 Južna Indija 3/4 18 Indija Koromandija
5. okt 07 Turčija 3 16 Po uhojenih poteh 
5. okt 07 Turčija 3 11 Počitniška Turčija, A1
5. okt 07 Bližnji Vzhod 3 8 Sirija 
5. okt 07 Bližnji Vzhod 3 17 Sirija, Jordanija in Sinaj
11. okt 07 Turčija 3 10 Počitniška Turčija A2
12. okt 07 Osrednja Azija 2 10 Biseri svilene ceste - posebna ponudba
12. okt 07 Bližnji Vzhod 3 10 Jordanija in Sinaj
12. okt 07 Egipt 3 8 Sinajska pravljica

Priložnost – potovanja v Libijo (str. 8) 
z direktnim čarter letom. Posebne po-
nudbe pred počitnicami za Egipt, Sinaj 
in Jordanijo ter po počitnicah za Maroko.  
Evroazijski Maraton (str. 19).
V času jesenskih šolskih počitnic se lahko 
odločite za 5-15-dnevna potovanja na sredo-
zemske destinacije (Turčija, Bližnji Vzhod, 
Egipt, Libija in Maroko) ter 11-15 dnevna 
potovanja v daljne dežele (Jemen, Indija, 
Šrilanka, Peru). 

Čas posebnih ponudb za daljša poto-
vanja (Šrilanka, Indija, Burma, Jemen, 
Madagaskar). Na voljo so tudi ugodne mo-
žnosti za krajša potovanja v Sredozemlje 
(Turčija, Sinaj in Egipt). Za vse, ki se želite 
izogniti novoletni gneči in višjim cenam.

Letos so prazniki izjemno ugodni, 
pričakujemo hud naval in predvsem za 
potovanja v daljne dežele je pravočasna 
prijava ključnega pomena. Zagotovite si 
mesto čim prej! 
Novoletni poudarek je na dolgih potovanjih 
– predvsem Indonezija (Sulawesi, Irian Jaya 
in Indonezijski trojček), Šrilanka (2 poto-
vanji), južna in severna Indija ter Jemen in 
Madagaskar. Od bližnjih destinacij pa smo 
vam pripravili 7-15- dnevna potovanja v 
Egipt, Jordanijo, Libijo in Maroko. 
Opozarjamo na dve novosti – JUŽNI 
MAROKO (stopnja 3 – doživeto poto-
vanje) ter Indonezijski trojček, ki je bolj 
udobna in lagodna inačica uživanja na 
tropskem Baliju z možnostjo izletov na 
Javo, Sulawesi ter sosednji Lombok. 

NOVOLETNA POTOVANJA:
20. dec 07 Indonezija 4 26 Sulawesi
20. dec 07 Šrilanka 3 15 Doživeta Šri Lanka
20. dec 07 Indija 3 18 V kraljestvu Šive
21. dec 07 Jemen 4 24 Jemenska pravljica
21. dec 07 Jemen 4 17 Kratka Jemenska pravljica
21. dec 07 Madagaskar 4/5 23 Tsanga Tsanga, mora mora
21. dec 07 Mjanmar 3 17 V deželi smejočih ljudi
22. dec 07 Indonezija 5 17 Hrabri Irian 
22. dec 07 Indonezija 2 17 Indonezijski trojček
22. dec 07 Indonezija 2 17 Bali
22. dec 07 Indija - južna 3/4 23 Indija Koromandija
22. dec 07 Indija - južna 3/4 16 Indija Koromandija
22. dec 07 Maroko 2 9 Klasični Maroko
22. dec 07 Egipt 3 8 Sinajska pravljica
23. dec 07 Egipt 3 16 Od faraonov do beduinov
24. dec 07 Libija 4 15 Puščavska libijska pravljica
24. dec 07 Indija 4 22 Radžastan, sveti Ganges in Himalaja
25. dec 07 Šrilanka 3 19 Doživeta Šrilanka
25. dec 07 Bližnji Vzhod 2 6 Jordanija - direkten let iz Ljubljane
26. dec 07 Libija 2 9 Klasična Libija s Cirenajko
26. dec 07 Egipt 2 12 Klasični Egipt in Hurgada
26. dec 07 Egipt 3 12 Klasični Egipt in Sinaj
26. dec 07 Jemen 2/3 12 Srečna Arabija
 26. dec 07  Maroko 3 13 Južni Maroko
27. dec 07 Indija 1 11 Biseri severne Indije
27. dec 07 Libija 3 12 Libijsko doživetje
28. dec 07 Bližnji Vzhod 3 10 Jordanija in Sinaj
29. dec 07 Egipt 2 8 Klasični Egipt - direkten let iz Ljubljane
29. dec 07 Maroko 2 10 Klasični Maroko
29. dec 07 Zahodna Turčija 2 5 Turčija - Carigrad
30. dec 07 Bližnji Vzhod 2 7 Jordanija - direkten let iz Ljubljane

POSEBNE PONUDBE - UGODNO:
5. okt 07 Bližnji Vzhod 3 8 Sirija 
5. okt 07 Bližnji Vzhod 3 17 Sirija, Jordanija in Sinaj
12. okt 07 Osrednja Azija 2 10 Biseri svilene ceste
12. okt 07 Bližnji Vzhod 3 10 Jordanija in Sinaj
19. okt 07 Turčija 3 16 Po uhojenih poteh
19. okt 07 Zahodna Turčija 3 11 Počitniška Turčija, A1
20. okt 07 Egipt 2 8 Klasični Egipt
20. okt 07 Egipt 3 8 Sinajska pravljica
3. nov 07 Maroko 2 8 Klasični Maroko
6. nov 07 Šrilanka 3 19  Doživeta Šrilanka
11. nov 07 Mjanmar (Burma) 3 15 V deželi smejočih ljudi
17. nov 07 Egipt 3 8 Sinajska pravljica
17. nov 07 Indija 3 15 V kraljestvu Šive in kamelji sejem v Puškarju
22. nov 07 Šrilanka 2 10 Šri Lanka - turistično potovanje
23. nov 07 Jemen 4 24 Jemenska pravljica
23. nov 07 Jemen 4 17 Kratka Jemenska pravljica
23. nov 07 Madagaskar 3 16 V lemurjevi deželi
23. nov 07 Mjanmar 2 10 V objemu Bude
2. dec 07 Indija 4 22 Radžastan, sveti Ganges in Himalaja
14. dec 07 Bližnji Vzhod 3 10 Jordanija in Sinaj
21. dec 07 Turčija 2 4 Carigrad 4 dni
21. dec 07 Turčija 2 5 Carigrad 5 dni
22. dec 07 Egipt 2 8 Klasični Egipt- direkten let iz Ljubljane

Vsa potovanja so že na spletni strani. 
Podrobnejše opise najdete v nadaljeva-
nju časopisa (Projekt Zima 2007/2008 
(Indija, Myanmar) – str. 6, Libija – str. 
8, Peru in Latinska Amerika – str. 10, 
Šrilanka str. 14-15, Turčija str. 19. 
Udeležite se naših potopisnih preda-
vanj, kjer vam lahko dežele zanimivo 
predstavimo, prav tako pa lahko iz prve 
roke izveste tudi vse podrobnosti o na-
ših potovanjih. Vabljeni.  

Čudovit potovalni termin za Sredozemlje 
(Turčija, Bližnji vzhod, Maroko). V prvi po-
lovici oktobra kopica posebnih ponudb 
(Uzbekistan, Južna Indija, Turčija). 
Opozarjamo na novost – 17-dnevno 
potovanje Sirija, Jordanija in Sinaj. Tednu 
dni doživete Sirije sledi potovanje vzdolž 
Jordanije ter preko Rdečega morja do 
Sinaja, kjer ob morju in v puščavi preživi-
mo zadnje potovalne dni. Preverjen poto-
valni koncept, odlično potovanje!



Posebej se potrudimo za predstavitev potovanja, 
saj z veseljem sprejmemo povabilo skupine ter potova-
nje predstavimo in odgovorimo na vsa vprašanja udele-
žencev. Za podkrepitev in dodatno pojasnitev potovanja 
pripravimo tudi krajše predavanje z diapozitivi. Izkoristite 
torej priložnost in nas povabite – skupaj gotovo pripravi-
mo boljše potovanje.
Učinkoviti postopki prijav in plačil zastopnike skupin 
razbremenjujejo vseh administrativnih opravil. Po potrditvi 
programa potovanja in zbiranju prijav posameznih ude-
ležencev vsa ostala opravila do odhoda opravi Agencija 
Oskar. Postopek je individualen (v skladu z osnovnim do-
govorom), pregleden in učinkovit.
Sodelovanje in razumevanje med naročnikom in agen-
cijo je ključnega pomena. Bolj ko naročnik pozna lastno-
sti skupine ter njene omejitve (točno število razpoložljivih 
prostih dni, kvaliteto storitev, okvirno sprejemljivo ceno, 
število udeležencev potovanja, potovalne poudarke in 
eventualne posebne želje), bolj prilagojeno in uspešno 
bo potovanje. Znamo vam prisluhniti!
Vsaka skupina ima svoje lastnosti. »Čim več videti in 
doživeti ter se tudi zabavati« je nekaj povsem drugega 
kot pa »lepo se zabavati in se družiti, zraven pa še ne-
kaj videti in spoznati«. Ali pa »vsega po malem«… To ne 
smejo biti ista potovanja! 

Potovalne agencije smo zgolj posrednik med mno-
gimi ponudniki – upoštevati moramo njihove pogoje in 
omejitve. Že krajše 8-dnevno potovanje lahko vključuje 
tudi do 50 različnih storitev, bolj zapletena in daljša po-
tovanja pa tudi prek 100 različnih ponudnikov. Če že-
limo, da potovanje teče kot švicarska ura, rabimo čas 
za ustrezno pripravo. Z dobrimi zvezami in kvalitetnimi 
partnerji lahko uredimo marsikaj, a čudežev danes ni 
lahko delati.

Še posebej za večje skupine pri potovanjih z vklju-
čenim letalskim prevozom je danes izjemnega pome-
na, da se začnemo pogovarjati dovolj zgodaj – modro 
je začeti s pripravo okoli 6 mesecev pred predvidenim 
odhodom, za potovanja v času visoke sezone (šolske 
počitnice, velikonočni prazniki in prvi maj) pa je smisel-
no razmišljati že leto v naprej. Le tako se lahko zagoto-
vi največja fleksibilnost in prilagoditev skupini, s tem pa 
tudi ugodne cene in drugi pogoji.

Pestro aktivnost skupinskih potovanj v letu 2008 
lahko ponazorimo z naslednjim: obisk sejma tekstilcev 
v Carigradu in sejma kamnosekov v Izmirju, strokovno 
potovanje odvetniške zbornice, obisk kongresa denti-
stov, strokovno potovanje geografskega društva, stro-
kovno potovanje študentov arhitekture, strokovno poto-
vanje cestnih inženirjev, branje Svetega pisma v Efezu, 
strokovno potovanje kmetijskih inženirjev, sindikalna in 
maturantska potovanja…  
Na spletu pa je že obisk sejma CEBIT v Carigradu ter 
obisk evrazijskega maratona, obisk kmetijskega sejma 
v Antalyi (zadnja stran) in drugi dogodki. 

Revolucije v letalskem prometu je svet potovanj obr-
nil na glavo – novi pogoji nagrajujejo zgodnjo prijavo in 
sankcionirajo prijavo v zadnjem trenutku. Pravočasna pri-
java vam zagotovi udeležbo na potovanju, pa tudi ceno in 
druge ugodnosti. Nam je dragocena informacija in z njo 
se lahko na potovanje čim bolje pripravimo.
Spodnja tabela prikazuje priporočila iz izkušenj za varno 
in človeku prijazno prijavo. 

VARNA PRIJAVA:
VRSTA POTOVANJA RAZMISLEK PRIJAVA
do 15-dni –Sredozemlje 3. mesece prej 2. meseca prej
do 15-dni – izven 
Sredozemlja 4.-3. mesece prej 3.-2. meseca prej

16 dni in več 6.-3. mesece prej 3.-2. meseca prej

Za krajša potovanja po Sredozemlju je smiselno raz-
mišljati kake 3 mesece pred odhodom. Vse možnosti so 
v glavnem še odprte, lagodno si uredimo dopust in pre-
usmerimo obveznosti. Če o potovanju resno razmišljate, 
izpolnite informativno prijavo, s katero vam do dogovorje-
nega dne zadržimo prostor na potovanju. 
Daljše ko je potovanje in dlje ko potujemo, bolj po-
membna je zgodnja prijava. Še posebej v obdobjih visoke 
sezone (konec oktobra, novo leto, prvi maj, šolske poči-
tnice), ko se razpoložljive kapacitete hitro zapolnijo. 

ZADNJI VAREN ČAS PRIJAVE – 1 mesec pred odhodom
Zadnji še varen rok prijave je 1 mesec pred odhodom. 
Letalski prevozniki nam še zagotavljajo rezervirana me-
sta in z nekaj sreče vam udeležbo potrdimo takoj - po 
razpisnih pogojih potovanja. Tvegate sicer, da je vaše že-

leno potovanje že polno, a je še dovolj časa za kvalitetno 
preusmeritev. 

MANJ kot 1 mesec pred odhodom – LOTERIJA
Prijava znotraj enega meseca pred odhodom je loterija 
– lahko vse poteka brez zapletov, lahko pa naletimo na 
omejitve in težave, povezane ali z višjo ceno, neugodnim 
poletom ali polnostjo skupin.
Bližje ko smo odhodnemu datumu, bolj polna so letala 
in vsaka nadaljnja rezervacija lahko pomeni višjo ceno ali 
polno letalo. To pomeni iskanje manj udobnih letalskih pove-
zav (polet iz Benetk ali Dunaja …), pa tudi višje stroške. 
V primeru pozne prijave (status potovanja NA 
VPRAŠANJE) se mora potnik vnaprej strinjati z rešitvijo 
ter prijavo zavarovati s predplačilom. Rezervacije letal 
običajno potekajo »v živo« - če nam letalski prevoznik 
potrdi vaše sedeže, jih moramo takoj tudi plačati. Tu ni 
šale in ne moremo si privoščiti vaše naknadne odpovedi. 
V Agenciji vam bodo vedno znali razložiti konkreten 
položaj ter predstaviti učinkovito rešitev. Storili bomo vse, 
kar je v naših močeh. Sopotnikom pa vsekakor odsve-
tujemo pozno prijavo in čakanje na zadnji trenutek, ki je 
velikokrat povezan z negotovostjo in živčno vojno.

Agencija Oskar dobro pozna možnosti v gostujoči de-
želi ter raznovrstnost potovalnih pristopov, s katerimi se 
vam kar najbolje približamo!
ZADETI SREDNJO POT
»Srednja pot« je pri skupinskih potovanjih izjemnega 
pomena. Udeleženci skupinskih potovanj so pestra me-
šanica posameznikov z različnimi potovalnimi okusi. In 
prav vsakdo mora na potovanju najti svoj smisel. Nekateri 
si želijo več zabave in drugi več ogledov, tretji več nara-
ve… Nekateri želijo bolj intenzivno potovanje, drugi bolj 
lagodno in sproščeno… Skupinska potovanja morajo za-
jeti bistveno širši spekter potovalnih okusov in želja.
Agencija Oskar kot specialist za naše dežele zna v 
skladu z možnostmi ponuditi »skupinski optimum«. Naša 
širina velikokrat omogoča »nemogoče«, seveda vedno 
v skladu z željami naročnikov! Kvaliteten dialog je zato 
ključnega pomena. 

OMEJITVE ZAKLJUČENIH SKUPIN
Pri zaključenih skupinah se srečujemo z ostrimi časov-
nimi in cenovnimi omejitvami. Delodajalci običajno štejejo 
izgubljene delovne dneve, zato so skupinska potovanja 
običajno krajša. Prav tako morajo biti potovanja cenovno 
ugodna, da se jih lahko udeležijo vsi člani kolektiva, inte-
resne skupnosti…
V Agenciji Oskar z izborom storitev v skladu z mogo-
čim najdemo želeni cenovni nivo, z razporeditvijo časa in 

Temeljit pogovor in razumevanje sta ključna teme-
lja, iz katerih izhaja dober skupinski potovalni načrt. 
Za njegovo izvedbo in »srednjo pot« pa je ključnega 
pomena vodnik in ponudniki storitev v gostujoči deže-
li. Potovanje je organska celota, ki je ni mogoče deliti 
– glava mora usmerjati, roke in noge pa morajo delati 
skladno in dovršeno! 

organizacijo pa zagotovimo čim več potovalne vsebine 
in raznovrstnosti. Cena je odvisna od izbranih sestavin 
(bolj preprosto ali bolj razkošno, intenzivnost potovanja in 
ogledov…), pa tudi od potovalnih terminov. 

TEMATSKE SKUPINE
Tematske skupine imajo svoj tematski poudarek, naj bo 
strokovne ali vsebinske narave. Tako je potovanje za pla-
nince drugačno od potovanja za pohodnike, ekumensko 
potovanje drugačno od strokovnega potovanja tekstilcev 
ali prometnih inženirjev… folklorne skupine pa imajo spet 
drugačne želje od maturantov.



MLADOST
Ko novinec priveka na svet, nosi njegovo telo v sebi 
življenje – dušo. Nebogljeno, s širokimi očki zre v nas 
in sploh ne ve, za kaj gre. Širino mu moramo omejiti, ga 
naučiti živeti ta naš ljubi svet - uporabljati in obvladovati 
telo, čustva in misel. Nemočen je, iz okolja lahko le spre-
jema, zato pa hitro raste in se razvija. Vse bolj razume 
svet okrog sebe, vse bolj obvladuje življenje v njem.
Njegova duša pa – tisto, kar je prinesel na ta svet - je manj 
pomembna. Mi vemo, kaj je zanj najbolj prav in kaj ne. Kot 
goba je – neverjetno hitro vpija in se uči. Iz okolja tako srka 
lastne temelje, na katerem pozneje gradi svoj grad.

* * *
Za široke in globoke temelje so potovanja ključna. Če 
otroka v njegovi najbolj čutni dobi vpeljemo v svet dru-
gačnosti in barvitih nasprotij, jih bo vgrajeval vase, z njimi 
rasel in živel. Z velikimi očmi bo vpijal puščavo in tropsko 
goščavo, čokoladne Sulaweščane in v ruto ovite bedui-
ne, rumeno-rdeče budistične menihe in usojeno življenje 
vzhodnoturških višavij. Spogledoval se bo z rekami in 
jezeri, gorami in planjavami, sprehodi in vzponi, miti in 
resničnostjo. Ne, tega se pozneje ne bo bal. 
Na potovanjih se razvijajoče se bitje sreča z neznanci 
(skupina, domačini), jih spoznava in sprejme v svoj svet. 
Ostaja odprt, razvija svoj odnos do sočloveka, spodbuja 
pozornost in sprejemanje s sočutjem, a tudi previdnost in 
spoštovanje. Pozneje se ljudi ne bo bal in se bo v družbi 
laže gibal. 
Na potovanjih vstopata v otroka širina in globina, spre-
jemajoči starši in sopotniki pa mu postanejo svetel zgled, 
in na tem si oblikuje razumevanje sveta. Neprecenljiva la-

stna izkušnja ter sprejemanje potovalnih izzivov ustvarja-
ta v njem samozavest. Potovalna svoboda in raznolikost 
mu odpirata nove obzorja. Namesto poslušanja pravljic 
»za devetimi gorami in vodami…« jih na potovanju naš 
otrok doživlja. Svojim otrokom mu jih ne bo treba brati 
– pripovedoval jih bo iz svojih izkušenj in poslušali ga bo-
do odprtih ust!

* * *
Največ, kar lahko starši lahko damo otroku, je široka in 
globoka osnova lastne izkušnje. Z njo hranimo belega ko-
nja v njem (dušo, njega samega). Hitreje se bo duša razvi-
jala, hitreje prodrla na površino. Hitreje bo začutil svoje po-
slanstvo in življenjsko pot, udejanjanje njegovega smisla. 
Na močnih temeljih zdaj izgradi veličasten grad! 

Zmotno je misliti, da potovanja niso za otroke. A ne 
kakršnokoli potovanje! Otroci so najbolj iskreni sopotni-
ki in vedno vse povedo, le poslušati jih moramo znati. 
Odbija jih pasivnost in mirovanje, privlači pa jih gibanje 
in dogajanje. Odbijajo jih ogledi spomenikov ter formalna 
ujetost v »program potovanja«, privlači pa jih spontanost 
in soudeležba v potovalni zgodbi. Privlači jih »živo« - na-
rava in drugačnost, tržnice in puščave, kanjoni in reke, 
skupina in sopotniki. Otroci nas učijo, kaj je človeku prija-
zno potovanje (in ne mi njih!).
Desetletje opazujem naše male junake, poslušam nji-
hova vprašanja in iščem odgovore. Gledam njihov odziv 
– če uživajo, uživamo tudi mi; če se dolgočasijo, je treba 
nekaj spremeniti. Če so otroci na koncu skupne poti nav-
dušeni in vzklikajo »vau«, potem lahko potovanje brez 
slabe vesti priporočim prav vsakemu. Otrokom gre zaslu-
ga za človeku prijazna potovanja Agencije Oskar. 
Četudi mislimo, da se dete sploh ne zaveda, kaj se 
dogaja okrog njega, se le zazrimo v njegove očke! Kako 
hitro uvidimo v njih življenje in interes! Potovalne slike se 
vedno globoko zarežejo v dušo – če se že pri starejših, 
se še toliko bolj pri mladini.  

AKTIVNA DOBA
Obdobje ustvarjanja in delovanja. Iz mladostnih teme-
ljev ustvarjamo zdaj lastni grad; kar smo iz otroštva prine-

Mladost je doba iskrivega vranca, v aktivnem obdo-
bju vranec in belec drvita vzporedno, zrelo obdobje pa 
je doba nebeškega belca.

Nočem zavajati, da so potovanja edina zveličavna 
pot v lastni raj. Potovanja so moje življenje – moje 
okno, skozi katerega gledam na svet in vase. Sem 
čevljar in sodim lahko le o čevljih. Govorim vam to-
rej čevljarjevo zgodbo. 
Vesel bom, če mi zaupate, kako naše skupno dvori-
šče (življenje) zgleda z vašega okna! Obogatite me 
s svojim pogledom in mi odstrite nevidne koščke 
slepote, ki jo morda nosim v sebi.

Vranec je telesna moč (telo, psiha in razum). Sprva 
v nas hitro raste, vsak dan skače više in močneje, vsak 
dan je hitrejši in močnejši. Po tridesetem letu se njegov 
razvoj umiri. Še vedno iskriv, a ne več tako zelo močan… 
Še vedno hiter, a ne več najhitrejši... Tam pri štiridesetih, 
petdesetih se njegova moč počasi prevesi – vsak dan je 
počasnejši, vse nižje skače in vsak dan se hitreje utrudi. 
V petdesetih in šestdesetih začne vranec pešati – vse 
manj je energije, vse več bolezni in bolečin…  
Belec v nas je duša. Razvija se drugače. Začenja skoraj 
neopazno in se razvija bolj počasi. Opazneje se prerine 
na plan v najstniških letih odkrivanja in prvih za življenje 
pomembnih izkušenj, raste v dvajsetih in počasi dohiteva 
vranca. V tridesetih in štiridesetih belec in vranec galo-
pirata vzporedno. Vranec se počasi utruja, a belec se 
vztrajno razvija. V petdesetih in pozneje vranec vedno 
bolj zaostaja in peša, belec nadaljuje vse močnejši galop 
in stalno rast. Njuna razlika je vsak dan večja, dokler ju 
enkrat ne zagrne tema. 

* * *
Mi pa smo njuna celota. Sprva jahamo iskrivega vran-
ca. Čvrsto v njegovem sedlu pridrvimo v trideseta leta, ko 

se ob desnem boku nepričakovano pojavi naš belec! Dve 
možnosti imamo – varno ostanemo v vrančevem sedlu 
ali se odločimo za življenjski salto mortale – preskok iz 
vranca na belca! V diru dejavnega življenja! 
Ključni trenutek – določitev naše prihodnosti! 

* * *
Ostanemo na vrancu? Življenje se nam sicer umiri, a 
nas vrančevo pešanje potegne s seboj. Vse najlepše je 
že za nami in vsak dan nas čaka vse večje gorje. Starost 
se spremeni v trpljenje čakajoč na odrešitev. 
Preskočimo na belca? Skok v drugačnost in nov zače-
tek. A nas belec vleče vedno višje, vsak trenutek je moč-
nejši in vse najlepše je še pred nami!

* * *
Sprva se zdi, da je ostajajoč na vrancu v prednosti – da 
je njegova prava pot! Njegova ježa je gotova in varna. 
Prvi koraki na belcu so nov začetek – nevajeni in negoto-
vi, iščoč novega ravnotežja z njim.  
A vranec z vsakim dnem bolj peša, usihajoče telo vse 
bolj določa našo moč in razpoloženje, vse bolj umira lesk 
v naših očeh.
Belec vse bolj pospešuje, vse bolj mu vladata smisel 
in poslanstvo, vse močnejša duša presega telesno in se 
dviga nadenj, določa našo moč in razpoloženje… in zve-
zdice v naših očeh so vse močnejše!
Preskočiti na belca ali ostati na vrancu – odločitev je vaša.

sli s seboj, imamo zdaj priložnost nadgraditi in preskusiti 
v praksi. V sebi nosimo temelje mladosti, samopodobo 
- naše okno v svet in vase. V njej pa je vse – od tistega, 
kar smo prevzeli iz okolja (vranec-telo-okolje), pa do vse-
ga, kar smo sami doživeli (belec-duša-lastna izkušnja). 
Osamosvojimo se, zaživimo kot vemo in znamo, vajeti 
življenja šele v aktivni dobi prevzamemo v svoje roke.
Aktivna doba je največji življenjski metež in vihar. V 
sedanjosti se srečuje naša preteklost z našo prihodnostjo 
(belec dohiteva vranca – glej prejšnji članek). Prevzeti 
temelji iz okolja se vse močneje soočajo s hrepenenjem 
naše duše po vse večji izraznosti in samoudejanjanju. 
V aktivni dobi se srečujemo tudi z vizijo prihodnosti - 
bomo živeli tako, kot nas je učila okolica ali bomo zare-
zali svojo življenjsko usodo? Bomo na stara leta taki, kot 
so (ali so bili) naše mame in očetje, ali jih bomo obogatili, 
zaznamovali po svoje? Bomo udejanjili svoj smisel in po-
slanstvo? In končno – bomo v prihodnje živeli preteklost 
ali prihodnjo sedanjost? 
Smo pripravljeni na usodni preskok z vranca na belca? 
Več kot je belčevega v našem življenju (lastna izkušnja), 
bolj se nagibamo k skoku; več kot je vrančevega v našem 
življenju (okolica), bolj se oklepamo vrančeve uzde – težji 
in manj verjeten je skok! Že tako skok iz vranca na belca 
v diru življenja za nikogar ni lahka naloga. Nagrada pa je 
obetavna – prihodnost je LAHKO naša!



Včeraj sem se potepala po našem Soviču in sem se 
spomnila potepanja po Šrilanki. Bilo je lepo, mene se je 
ta tura resnično močno dotaknila - morda zato, ker sem 
deželo že malo poznala in sem sedaj le še nadgradila 
vtise in lepoto tega otoka. 
Velikokrat so mi potihoma prišle solzice v oči, ko 
sem se spomnila, kaj v naši nori Evropi izgubljamo. 
Izgubljamo mir, poštenje, lepo besedo in ljubezen do 
sočloveka (čeprav samo z lepim pogledom). Šele ko 
človek gre na ta oddaljena področja, vidi, kaj pomeni 
biti človek in koliko mu pomeni vsak lep nasmeh teh 
umirjenih ljudi, ki nimajo veliko, ampak so nadvse bo-
gati v svoji duši. 
Ko sem prišla domov, sem nenadoma občutila pra-
znino, hladnost v odnosih in v mrtvih pogledih ljudi, ki 
samo nemo tavajo, tarnajo in stokajo. Ko bi ta materi-
alizirani svet vedel, kakšno bogastvo nosimo mi sami v 
sebi in ga ne bi iskal le v materialnih stvareh, ki napol-
nijo dušo samo v tistem trenutku, v naslednjem je duša 
zopet prazna.
Lahko rečem samo - hvala usodi, da mi je pokazala 
drugo plat življenja in od takrat vidim lepoto v najmanj-
ših stvareh in dogodkih. Hvala za prečudovito turo in 
razglabljanja o vseh mogočih pogledih na življenje.

Duša

Potovanje je bilo res super – nekateri vtisi šele se-
daj dobivajo pravo barvo. Jemen je res čisto posebna 
dežela. Najbolj so me prevzeli vtisi preprostega življe-
nja na deželi in naivna prijaznost ljudi. Zdi se mi, da se 
to življenje v Jemnu ni dosti spremenilo od pradavnih 
časov (ko berem Salamonovo Visoko pesem se mi zdi, 
kot da opisuje Jemen - pa ga ne, le življenje drugje se 
je medtem popolnoma spremenilo, v Jemnu pa... kot da 
ne... ). Seveda vemo, da se mora dežela razvijati, da so 
ljudje revni, da potrebujejo več izobrazbe in povezavo z 
zunanjim svetom... Vendar s čisto sebičnega zahodnja-
škega stališča to lahko le obžalujem; kakšen bo Jemen 
čez 10 let? Bo kmetovanje in obdelovanje terasastih 
polj z osli še sploh koga zanimalo? Mar ne bodo preču-
dovite stavbe zamenjale cementne palače novodobnih 
bogatašev z okusom iz Savdske Arabije? Občutki so 
torej sladko – grenki... 
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam pripravili to prečudo-
vito potovanje v času.

Maja  

Kako do darilnega bona Agencije Oskar? Pokličite 
pravočasno - dogovorimo se za obliko bona in znesek. 
Po vplačilu zneska vam darilni bon pošljemo po pošti. 
Lahko ga prevzamete tudi osebno.

* * *
Potovanja v aktivnem obdobju so kot  sklopka pri 
avtomobilu – zobniki preteklosti se razklenejo, prehod v 
novo hitrost (prihodnost) je lažji, če ne sploh edini mogoč. 
Spoprijemanje z drugačnostjo nas polni z izzivi, ki prese-
gajo domače (privzete) okvire – te nadomeščamo s svojo 
izkušnjo. V potovalni svobodi se spreminja naš odnos do 
sveta. Spoznamo, da so stvari lahko tudi drugačne in od-
pira se nam »druga polovica sveta«. Če smo prej morali 
»verjeti« in nas je bilo lahko prepričati, zdaj iz izkušnje 
»vemo«! Spremembe pa so drastične in vsi sopotniki se 
jih zavedamo.  
Samo pomislite, kakšno mnenje o neznani deželi ste 
imeli pred potovanjem in kako se vam slika spremeni in 
dopolni po potovanju! Kako nebogljeni se v začetku po-
čutimo v neznani deželi in kako domače se počutimo po 
tritedenskem potovanju! Zamrznite začetno potovalno sli-
ko in končno. Primerjajte ju!  

Podarite POTOVANJE, ki pozornost nadgrajuje z dožive-
tji, ki jih obdarovanec brez vašega darila morda nikoli ne 
bi doživel. Morda slavljencu odprejo pot v »drugo polovico 
sveta«, morda dodaten horizont v življenju! Ni ga predme-
ta, ki bi se lahko kosal s potovanjem! Vi pa ste zdaj poleg 
tega neizbrisno povezani s sočlovekom, ki ga imate radi 
in je del vas.
Ni vam treba podariti celega potovanja. Dovolj je že 
vrednostni bon Agencije Oskar v poljubni višini. Namen je 
dosežen, slavljenec se že sam odloči za njemu najljubše 
potovanje iz bogatega šopka naših potovanj. Gotovo naj-
de vsaj delček tistega, kar na potovanjih doživljate vi!
Zbere se lahko skupina prijateljev, znancev ali soro-
dnikov - vsakdo navrže nekaj, pa se nabere. Morda ob-
darovancu omogočite daljše potovanje v daljne dežele, 
na katerega sam nikoli tudi pomislil ne bi! Gotovo pa ga 
vzpodbudite, da spozna delček neznanega sveta in s tem 

Neverjetna razlika pa ni le v odnosu do dežele – saj na 
potovanjih razširjamo okno, skozi katerega gledamo na svet, 
a z istega okna tudi nase – samopodobo. Z vstopanjem v 
drugačnost in z našim odnosom do nje odkrivamo delček 
sebe. Z odkrivanjem se spet spreminja svet okrog nas!  
Predstavljate si – če živimo le v domači dirjajoči družbi, 
nam je le ta samoumevna in tudi pomislimo ne, da bi bilo 
lahko drugače. Po tritedenskem potepanju po Sulawesiju 
ali Jemnu pa spoznamo tudi drugo polovico sveta – umir-
jen in zasanjan svet ležernega življenja, v katerem začu-
timo veliko več pristnosti in človeškosti. S tem svetom se 
spoprijemamo in začudeni spoznavamo, da nam godi in je 
prav tako del nas! Ko se vrnemo v domači svet, gledamo 
nanj drugače. »Le kam vsi norijo,« se sprašujemo. Mar res 
ne bi mogli živeti vsaj malo bolj umirjeno?  
Zdaj imamo šele osnovo za svobodno odločanje. 
Poznamo drveči svet in imamo izkušnjo umirjenega sve-
ta. Zdaj se šele lahko odločimo, KAJ SAMI HOČEMO. 
Četudi ostanemo v drvenju, je zdaj to NAŠA odločitev. 
Večinoma pa začnemo iskati preplet obeh svetov. To pa 
se že imenuje osebni razvoj.  
Potovanja v aktivni dobi so torej čistilni veter, ki pre-
teklost v nas nadomešča s sedanjostjo in lastno izkušnjo. 
Veter drugačnosti, ki nas izziva in ohranja mehak miselni 
hrustanec, da ne zaraste v kost… To nam pomaga, da se 
razvijamo in bogatimo svojo identiteto, stališča in mišlje-
nje, življenjska pričakovanja in našo vlogo v tem življenju. 
In končno, da laže preskočimo z vranca preteklosti na 
belca prihodnosti! 
Vedno pa lahko ostanemo na vrancu – to je usojena 
možnost, če življenje prepustimo življenju in se tvorno in 
zavestno ne vključimo v njegov potek. Zanjo se nam ni 
treba boriti. Smisel življenja pa je v preskoku na belca! 

ZRELA DOBA
Kar smo sadili v mladosti in aktivnem obdobju, to v 
zrelem obdobju žanjemo. Če v zrelo obdobje prijezdimo na 
vrancu, je naša zgodba prej ko slej poznana – to je zgodba 

delček sebe. Šef tam zgoraj bo navdušen, vaše plemeni-
tosti gotovo ne spregleda!
Darilo mora biti osebno, lično in pomenljivo! Oblikovali 
smo DARILNI BON v našem stilu – preprost in človeški, 
a s pomenom. Takega, ki ga slavljenec z veseljem obdrži 
za spomin in katerega notranja vrednost presega znesek 
na njem. Če pa imate svojo idejo in posvetilo, boste z 
njim obogatili darilo in ga naredili še bolj osebno. 
Naj bo poročno darilo ali za rojstni dan, za sodelavca 
ali prijatelja … Darilni bon Agencije Oskar je iskriva pri-
ložnost, ki si jo slavljenec oblikuje sam. Podarili ste mu 
VRTNICO ZA DUŠO, naj krasi njegovo življenje!

obnemogle starosti, slika moje babice, ki je desetletje sede-
ča na balkonu čakala pozornosti in končne odrešitve.  
Če pa v zrelo dobo prijezdimo na belcu, je zrela doba 
vrhunec in krona življenja – tista zadnja, ki vsebuje vse 
prejšnje, ki vdihuje smisel in poslanstvo vsemu življenj-
skemu horizontu. Tudi pri tem so potovanja izjemen po-
speševalec dogajanj (več o tem na straneh 16-17).  
Doba starosti se podaljšuje – morda se splača pomisliti 
nanjo, še preden vas zaloti. Nesmiselno je od nje bežati, 
veliko bolj modro se je nanjo pripraviti. Če pa to spodbuja 
tudi smisel vsakega trenutka že od rojstva – ej, od tega 
viška gotovo ne boli glava! 



Sodobni popotnik mora doživeti Indijo. Ena od treh ve-
likih civilizacij starega sveta je polna svetovnih znameni-
tosti in največjih umetnin svetovne arhitekture. Ogromna 
dežela izjemnih kontrastov danes živi v pestrem razponu 
od neke daljne preteklosti do sodobnih mest 21. stoletja, 
od tropskega zelenja na dravidskem jugu do puščav nje-
nega zahoda in najvišjega gorovija sveta na njenem se-
veru … Ter vse prehode vmes. 
Indija pa v sebi nosi tudi izjemen civilizacijski prispe-
vek – tu so se rodile velike vere sveta in »duhovnost«, 
ki danes z velikimi koraki osvaja tudi naš svet. Za Indijo 
gotovo velja prispodoba osebnega in duhovnega razvoja 
– LOTOSOV CVET… iz blata se dolg pecelj razvije v ču-
dovit cvet. Iz vsakdanjega življenja kali dolga pot razvoja 
in iskanja do najdenja (nirvana).
INDIJA ZA POPOTNIKA AGENCIJE OSKAR
Indija je vsakomur neizbrisno doživetje in življenjska izku-
šnja. Njena vsebinska pestrost in barvitost je paša za čutila 
in dušo ne glede na to, ali potujete mondeno in kot nekdanji 
radže bivate v dvorcih in palačah, a veliko močnejša, če se 
vživite v njeno stvarnost. Z nami jo lahko odkrivate po pla-
steh – udobno in turistično, bolj intenzivno in doživeto, ali 
pa z avanturističnim potovanjem vstopite še globlje v njeno 
stvarnost. Izjemnega pomena za potovanja v Indijo so do-
bri vodniki – in pri nas vam dežele ne predstavijo le iz knjig, 
temveč vam jo prikažejo iz vseh njenih vidikov!
Indija je velik potovalni izziv, ki vleče! Sopotniki se va-
njo vedno znova vračate. Začnete z odkrivanjem severne 
Indije, a se kmalu znajdete na njenem jugu … Ko doživite 
oba kontrasta nas preganjate – želimo si še tretjega poto-
vanja (ki se že rojeva – jesen 2008). Iz Indije nadaljujete 
proti Šrilanki in gotovo je tudi Burma tista, ki bo privlačila 
naše indijske sopotnike.  

11-dnevno potovanje BISERI SEVERNE INDIJE vas v 
udobnem zavetju hotelov popeljejo po glavnih indijskih zna-
menitostih. Obiščemo Delhi in radžastanski Džajpur, Agro 
in Varanasi. Brez večjih naporov in dolgih voženj, brez slik 
dežele, ki jih človek v iskanju pravljice morda ne bi želel. 
Skrbno odmerjen izziv pa je kljub vsemu vključen v potova-
nje in tudi na Biserih severne Indije sopotnik deželo močno 
doživlja. Moramo pa se zavedati – Indija je Indija in nekate-
rih slik ter presenečenj se preprosto ne da izključiti. 

Indija INDIVIDUALNO
Individualna Indija ali Šrilanka – kaj pravite na 
uživanje v radžastanskih palačah ali » foto lovljenje« 
tigra v nacionalnem parku Sariska, obisk ajurvedske kli-
nike in zdravljenje ali duhovno »usposabljanje« v ašra-
mu Rišikeša ali Šri Aurobinde? 
Pripravimo vam še marsikaj drugega po vaših željah! 
Seveda tudi vsa naša potovanja, z lokalnim vodnikom 
in v vam ustreznih terminih.

Nekatera potovanja in posebne ponudbe so pripra-
vljene »preko Carigrada«, kar je s stališča kvalitete 
potovalnega doživljanja močnejše in običajno cenovno 
ugodnejše. Nekaterim potnikom pa počitek v Carigradu 
ni dobrodošel. Če želite udobnejšo pot iz Ljubljane, vam 
to za doplačilo lahko uredimo. Prijavite se čim prej, še 
posebej v sezonskih terminih – tako zaradi polnih letal, 
kot tudi zaradi manjšega doplačila. 

Zelo posrečen je vstopni potovalni mlin nekaterih 
daljših potovanj v Indijo, na Šrilanko in v Indonezijo 
prek Carigrada. Polnočni let do Carigrada, nočitev in 
nekaj prostega časa do odhoda na končno destinacijo 
vključujejo kopico človeku prijaznih učinkov. Poleg tega, 
da so potovanja običajno cenejša, sopotnika tudi umir-
jajo in soočijo z neznano skupino. Sopotnik v gostujočo 
deželo vstopi bolje pripravljen, skupina se že pozna 
in že ob prvem stiku z drugačnostjo deluje kot celota. 
Sprehod po Carigradu pa je še en potovalen vtis. 

Projekt sezone je nov pristop Agencije Oskar, s kate-
rim želimo skupno energijo usmeriti v določeno smer. 
Gre za daljne dežele, ki smo jih »za projekt« še posebej 
dobro pripravili in tankočutno izpilili ter pripravili naše 
najboljše vodnike. V določenih terminih so vam na voljo 
tudi posebne ponudbe. Skupaj bomo tudi veliko hitreje 
zagotovili razpisana potovanja. 
Če je katero izmed teh potovanj v vašem načrtu 
– potem je pravi čas, da se zanj odločite zdaj!

15-dnevno potovanje V KRALJESTVU ŠIVE (stopnja 3 
– doživeto potovanje) je naša najbolje obiskano potova-
nje, ki smo jo letos še okrepili. Potovanje vstopa v globlje 
plasti dežele in poleg glavnih znamenitosti dežele spo-
znamo tudi množico manj znanih, a pomembnih za razu-
mevanje dežele. Potovanje odkriva tudi barvito stvarnost 
dežele tako, da lahko na njem vsrkamo glavne vsebine, 
ki jih ta dežela nosi za nas. Priporočamo! 
22- dnevno potovanje Radžastan, sveti Ganges in 
Himalaja (stopnja 4 – avanturistično potovanje) je letos 
dopolnjeno – poleg vseh glavnih znamenitosti (in veliko 
manj znanih, a nič manj zanimivih) vas popelje globoko 
v stvarnost dežele in tri njene najpomembnejše kontra-
ste - dolžina potovanja pa doživetje še poudarja! Najprej 
doživimo puščavski Radžastan in njegovo barvitost, sledi 

srčika indijstva – sveti Ganges in Varnasi, v zadnjem delu 
pa enkratno doživetje – sikhovski Zlati tempelj ter podhi-
malajska Indija s tibetanskim pridihom in današnjim biva-
liščem Dalajlame. V potovanje smo vdihnili več dinamike 
in narave (safari po puščavi, ladjica po Gangesu…).

Južna Indija je povsem drug svet – dravidski in tamil-
ski, mehkejši in bolj tropski. To je Indija, kot si jo predstavlja 
Evropejec. Tudi potovanja so človeku prijaznejša – tu je 
morje in sloviti Backwaters, čajna višavja in granitna veli-
častnost Hampija, tu so slovite plaže nekdaj portugalske 
Goe. V raznoliko okolje pa so vsajeni veličastni templji in 
kulturno zgodovinske znamenitosti ter južnoindijski življenj-
ski kolorit mestnega in tradicionalnega življenja. Potovanja 
po južni Indiji so mehkejša in manj izzivalna, tropska klima 
pa pomeni tudi presek domače zime s toplim poletjem.  
15/22 dnevna INDIJA KOROMANDIJA (stopnja 3 – do-
živeto potovanje) je stabilna glede potovalnega udobja in 
ne vključuje »avanturističnih« elementov, zato je potova-
nje po tej plati lažje in prijetnejše. Po uvodnem počitku 
v letoviškem Mahabalipuramu nas popelje po glavnih 
znamenitostih tamilskega jugovzhoda, v srednjem de-
lu pa se potovanje sprosti v doživljanje narave – morje, 
Backwaters in čajna višavja v angleškem letovišču Ooty. 
V zadnjem delu 15-dnevne inačice pred nami zaživijo še 

POSEBNE PONUDBE
Vsem, ki niste vezani na počitniške termine smo 
pripravili še ugodnejša potovanja – posebne ponud-
be, predvsem v novembru, februarju in marcu! Z nami 
lahko doživite svetovno znani kamelji sejem v Puškarju 
(17. november), pripravljamo pa tudi potovanje na si-
khovski festival! Več na spletni strani. 

Mysore ter veličastna templja Belur in Šravanbegola. Tu 
se 15-dnevno potovanje končuje.
7-dnevni dodatek vas popelje v veličastne, a težko dosto-
pne indijske kotičke – v granitnih balvanih izgubljena nek-
danja prestolnica Hampi, nadaljujemo na slovitih oceanskih 
plažah portugalske Goe. Kot pika na i je tu še velemestni 
Bombay kot vstop iz južnoindijske pravljice v domači svet.
    

Burmo v potovalnem obroku štejemo za sladico. Že 
zaradi geografske lege so se tu skozi stoletja mešali vpli-
vi različnih civilizacij in ver in sopotnik pravzaprav ne ve, 
ali se nahaja v Indiji, na Kitajskem ali v Tibetu. Budistična 
dežela je eden redkih ostankov »nekdanjega« zasanja-
nega sveta, njena zapoznela odprtost pa predstavlja eno 
vse redkejših priložnosti začutiti svet, ki hitro izginja. 
10-dnevno potovanje V OBJEMU BUDE (stopnja 2 – turistič-
no potovanje) vas jedrnato in učinkovito (brez dolgih voženj 
– notranji leti) popelje skozi vse glavne značilnosti te dežele. 
Obiščemo zdajšnjo prestolnico Yangon, nekdanjo prestolnico 
Mandalay in se objemu Bude prepustimo ob tisočerih templjih 
Bagana in templju narave -jezeru Inle. Za potovalno udobje je 
poskrbljeno, presenečenja pa so del dežele. 
15-dnevno potovanje V DEŽELI SMEJOČIH LJUDI 
(stopnja 3 – doživeto potovanje) nas doživeto vodi sko-
zi vzdušja dežele, kjer se je čas ustavil. Po začetnem 
šoku velemesta Yangon nas pot vodi v cesarsko mesto 
Mandalay, od tam pa po burmanski aorti – Iravadiju do 
mesta tisočerih pagod Bagana. Za konec pa še treking 
in mistično jezero Inle, poudarjena narava je kot pika na i 
predhodnim doživetjem. 



SPLETNA STRAN – STANJE ODHODOV
Na naši spletni strani je ključna informativna stran 
STANJE ODHODOV, preko katere lahko najhitreje pride-
te do vseh ključnih podatkov glede načrtovanih potovanj. 

HITROST IN PREGLEDNOST
Vsa potovanja Agencije Oskar lahko razvrstite po 
deželah, po časovnem zaporedju ali po stopnjah. Če 
ste si omislili potovanje v določeno deželo – npr. Egipt 
ali Maroko, se vam z enim klikom na ekran pojavijo vsa 
potovanja v želeno deželo. Če imate namen potovati v 
določenem obdobju, se vam pojavijo vsa potovanja tega 
obdobja in vidite, kaj vse je v želenem terminu mogoče. 
Tisti pa, ki ste se že odločili za stopnjo potovanja, se vam 
na ekranu hitro zvrstijo vsa potovanja želene stopnje. 
Po novem lahko hitro pridete tudi do posebnih ponudb, 
posebnih potovanj, novosti in drugih enkratnih akcij 
Agencije Oskar, ki jih bo v prihodnosti vedno več.

INFORMATIVNOST
Že na izbrani iternetni strani lahko najdete glavne po-
datke o potovanju (dežela, ime, datum odhoda, trajanje, 
stopnja), vse pomembnejši pa je tudi STATUS potovanja 
(poseben članek). S klikom na potovanje pa se takoj 
znajdete v opisu konkretnega potovanja, kjer najdete 
prav vse podatke o potovanju na enem mestu.
Podatki so ažurni in veljavni – kar vidite vi, vidimo tudi 
v Agenciji. Vse eventualne spremembe so na spletni stra-
ni vidne takoj, ko nastanejo. Stran STANJE ODHODOV 
se dnevno osvežuje. 

STATUS POTOVANJA
Status potovanja odraža stanje - kaj se z določenim potova-
njem dogaja. Vsak status ima poseben pomen in vsebino. 

PRIJAVITE SE
Ko je potovanje objavljeno na spletni strani pridobi 
osnovni status PRIJAVITE SE. Potovanje je torej pripra-
vljeno in se nanj lahko prijavite - informativno ali dokonč-
no. V primeru informativne prijave se dogovorimo za ob-
dobje, v katerem se dokončno odločite. 
Status potovanja PRIJAVITE SE še zdaleč ne pomeni, 
da se s potovanjem nič ne dogaja. To je osnovni status 
vsakega potovanja, gibanje prijav pa je za različna poto-
vanja različno – na daljša in daljna potovanja se prijavlja-
te prej, na krajša in bližnja pa nekoliko pozneje. Dodaten 
klic v agencijo vam razjasni, kaj se s takim potovanjem 
dogaja in kakšne so možnosti za njegovo izpeljavo. 

KMALU ZAGOTOVLJENO
Ko se na določenem potovanju zbere dovolj prijav to 
pomeni, da s potovanjem lahko resno računaVmo. Status 
KMALU ZAGOTOVLJENO pomeni informacijo, da za zago-
tovitev potovanja potrebujemo le še nekaj prijav. Hkrati je to 
poziv vsem, ki jih to potovanje zanima, da s svojimi prijavami 
pospešijo dogajanje v želeno stanje – zagotovljeno!

ZAGOTOVLJENO
Potovanje bo izpeljano – nanj lahko računate. Predvsem 
pri skupinah z omejenim številom udeležencev pa vam 
status ZAGOTOVLJENO sporoča tudi – pohitite s prija-
vami, kajti potovanje se lahko hitro zapolni. Še posebej v 
udarnih terminih se zagotovljena potovanja hitro polnijo. 

ZVESTE SOPOTNIKE NAGRAJUJEMO
S 1. februarjem smo vsem najbolj zvestim so-
potnikom pripravili darilo. Vsako vaše peto po-
tovanje smo nagradili z dobroimetjem 75 EUR. 
Tistim, ki ste z nami do 1. februarja potovali še 
večkrat, smo vam pripisali ustrezen znesek (za 
deset potovanj 150 EUR in za 15 potovanj 225 
EUR). Bonuse pa pripisujemo tudi sproti vsa-
kemu, ki je s svojim potovanjem dosegel 5, 10 
ali 15 potovanj. 
Pomembno – bonus velja 1 koledarsko leto od 
prejema, izkoristite pa ga lahko za naslednje 
potovanje v organizaciji Agencije Oskar. Če 
bonusa še niste izkoristili, vam svetujemo, da o 
naslednjem potovanju razmislite pravočasno.

NA VPRAŠANJE
Status NA VPRAŠANJE se pojavi takrat, ko smo rezervi-
rana mesta na letalih že zapolnili ali če je do odhoda še 
malo časa. Na tako potovanje se lahko še vedno prijavi-
te, vendar vam udeležbe ob vaši prijavi še ne moremo 
zagotoviti. Najprej moramo izvesti vse rezervacije, potem 
pa vam lahko udeležbo potrdimo.
Včasih vam potovanje brez težav potrdimo, lahko pa 
pride do sprememb, ki v glavnem pomenijo ali višjo ce-
no, ali manj ugoden potovalni načrt (več o tem – članek 
Optimalni čas prijave).
Prijavi na potovanje s statusom NA VPRAŠANJE se je 
najbolje izogniti s pravočasno prijavo. Tako se izognemo 
negotovosti ter eventualnim neprijetnostim. 

ZAPRTO
Status ZAPRTO pomeni, da je skupina zaključena in 
nanjo raje ne računajte več. Kljub temu pa se ji je mogo-
če z nekaj sreče in pod spremenjenimi pogoji priključiti. 
Če je sploh še mogoče, to pomeni ali višje cene letalskih 
vozovnic in druga letalska ruta potovanja ali individualno 
urejanje vizumov, ki je povezano z dodatnimi stroški … 
Prijave na potovanje s statusom ZAPRTO se raje izo-
gibajmo. Informacija pa nam pove, da je povpraševanje 
po tem potovanju ali destinaciji veliko in je treba hitro 
pregledati možne alternative in se nanje tudi čim hitreje 
prijaviti na sorodno potovanje. 

VEČJA ZANESLJIVOST POTOVANJ
Na spletni strani najdete razpisana potovanja vse do pr-
vomajskih počitnic 2008, do konca leta pa nam bo uspelo 
potovanja objavljati za 11 mesecev v naprej. Glede na 
stanja prijav ter druge okoliščine pa po novem »čistimo« 
potovalni razpored za obdobje 2-4-ih mesecev v naprej. 

Dolgo načrtovanje za leto vnaprej je danes bistveno 
tako zaradi ugodnih cen kot stabilnosti izvedbe, sopotni-
kom pa je naš letni načrt dobrodošla informacija, kaj se 
bo v prihodnosti dogajalo. Saj tudi današnje življenje zah-
teva vse daljše načrtovanje, predvsem daljših potovanj.
Načrt je eno, stvarnost pa drugo. Kaj se bo čez 11 
mesecev dejansko dogajalo nam tudi kristalna krogla naj-
boljše čarovnice ne more povedati. Se pa obrisi stvarno-
sti začnejo oblikovati za obdobje 2-4 mesecev vnaprej. V 
to obdobje je usmerjena naša pozornost – vsakodnevno 
spremljamo stanje ter ustvarjamo sliko, ki je vedno bližje 
tistemu, kar se bo zgodilo. Nekatera potovanja se odpo-
vedo, druga dodajo. V tem obdobju se začenjajo spremi-
njati statusi potovanj – spremembe so vsakodnevne. 
V tem trenutku na spletni strani najdete razpise poto-
vanj, za katerega menimo, da ga bomo izpeljali preko 80 
%! Vprašljive so le nekatere novosti, posebne ponudbe 
ter potovanja, za katera tok prijav še ni stekel. Z vašim 
večjim poudarkom na izven-sezonskih potovanjih lahko 
še izboljšamo že tako zavidljiv odstotek. 
Vsak načrt vključuje možnost, da katero izmed poto-
vanj ne bo izpeljano. To je lahko prav vaše želeno potova-
nje. A tudi temu smo našli protistrup – o tem se odločamo 
dovolj zgodaj, pripravljene pa imamo tudi enakovredne 
alternative. Tako je danes zgolj zanemarljiva možnost, 
da bi zaradi odpovedi potovanja ostali doma. Če pa se 
slučajno kaj takega zgodi, nam odpustite – tudi mi smo 
ljudje, popolnost pa je danes še vedno v sferi bogov. 



PRVA SLIKA – pred turizmom:
Predstavljajte si Libijo – danes neokrnjeno deželo, v 
katero je turizem komajda vstopil. Njena spontanost je 
še nedotaknjena, razgaljena pred vami, da jo vsrkate 
vase. Vstopite med veličastne ostanke Leptis Magne, ki 
vam zažarijo v vsem svojem sijaju, saj ste v njej skoraj 
sami. Vstopite v puščavo z domačimi beduini, ki v iskreni 
neprofesionalnosti skušajo narediti vse za vas in vam s 
tem o deželi govorijo iz sebe … Sprehajajte se po starem 
Tripoliju med domačini in vsrkavajte NJIHOVO vzdušje. 

DRUGA SLIKA - turizem:
Predstavljajte si Libijo čez nekaj let, ko vanj vstopi 
turizem. Spremeni se v gradbišče novih hotelov in in-
frastrukture. Na parkirišču pred Leptis Magno se med 
množico avtobusov prerivate proti vhodu … v antičnem 
mestu pa se drenjate v barviti množici mnogih skupin in 
iščete svojega vodnika, upate, da ujamete kaj od razlage. 
Leptis Magna vam gotovo ostane v prijetnem spominu, a 
doživeti je prav ne morete. 
Predstavljajte si Libijsko puščavo čez nekaj let. 
Množica hotelov in asfaltne ceste, po katerih vas avto-
busi udobno vozijo do urejenih razglednih točk. Na njih 
se z drugimi turisti prerivate za lep pogled, vse nao-
krog pa množica prodajalcev, hrup in vrvež. Saj je tudi 
to puščava, vendar v njej ni neskončnosti, miru in tišine 
– prelestnega vzdušja, ki ga negibnost nosi za vas. Ni 
več odmaknjenosti, pridiha avanturizma in podoživljanja 
nekdanjih karavanarjev na poti iz črne Afrike … 

* * *
Tisto čez nekaj let ne bo več Libija, temveč del turistič-
nega sveta. To vam je vzporeden svet, v katerem povsod 
veljajo iste zakonitosti. Vse bolj se približuje načinu življe-
nja, kot ga imamo doma – vse bolj enak je, kjerkoli na 
svetu že smo. Zato nam je udoben, prijeten in poznan – z 
množično obiskanostjo tudi vse cenejši … A je v njem vse 
manj drugačnosti, vse manj gostujoče dežele in tistega, 
kar na potovanja hodimo iskat.
Samobitna današnja Libija pa je še vedno kotiček sve-
ta, ki z drugačnostjo bogati svetovno kulturno dediščino 
in nagrajuje sopotnika v njej – kot širokogrudna mati mu 
daje toliko, kot je sposoben nositi. Potovanja v Libijo so 
danes res dražja kot npr. potovanja v že turistični Egipt ali 
Jordanijo, a razlika v ceni ne odtehta presežnega boga-
stva, ki iz samobitnosti izhaja. 
Tudi Libija bo postala cenejša, a takrat se bomo vsi 
skupaj lahko spraševali – v čem pa je ta dežela drugačna 
kot so vse tiste pred njo? Zakaj bi potoval v Libijo? Kje se 
je izgubilo njeno sporočilo zame?

* * *
Na koncu se skupaj vprašajmo – po kaj na potovanje 
gremo in s čim se iz potovanja vrnemo? Piramide, templji
in druge znamenitosti ostanejo v deželi. Spominki hitro 
utonejo v pozabo, z njimi pa tudi množica potovalnih po-
datkov. Hotelov in restavracij se komajda spomnimo.

Tako kot na potovanjih v Libijo, ste sopotniki »avant-
turisti« tudi v večini naših dežel, to so – Jemen in Iran, 
Sirija in Osrednja Azija, Sulawesi in Vzhodna Turčija, 
Indija in Burma, Šrilanka in seveda – enkratna Irian 
Jaya. Tudi v njih so turistična središča, a je pretežni del 
dežel še neokrnjen. V drugih deželah – Zahodna Turčija, 
Jordanija, Egipt in Maroko - je turizem bolj prisoten, ven-
dar v njih še vedno najdemo skrite kotičke in vzdušja, ki 
nosijo močnejša sporočila za sopotnika v njih.

Prijavite se čim prej (vizumi, omejene kapacitete ho-
telov …). Direkten čarter polet iz Ljubljane je priložnost, 
ki se je ne splača zamuditi. Uspe nam lahko skupaj – le 
zbrati se nas mora dovolj. Kaže lepo, število mest pa je 
omejeno.

11-dnevno potovanje Libijsko doživetje – čarter iz 
Ljubljane (stopnja 3 – doživeto potovanje) je barvit libijski 
kalejdoskop, ki vas sooči z vsemi libijskimi vzdušji. Gotovo 
je višek potovovanja doživetje libijske puščave, ki slovi kot 
ena najlepših in najbolj neokrnjenih na svetu. Puščavski 
vložek je močan, a diskretno vpet v potovanje – doživimo 
tako puščavska jezera kot sipine in slovito pogorje Akakus, 
prihranjeni pa so nam večji napori ter neudobje. Umirjen iz-
ziv torej, ki ga na oktobrskem potovanju kronamo z drugim 
vrhuncem – berberskim festivalom v Ghadamesu. Seveda 
na potovanju doživimo tudi Tripoli in Leptis Magno ter druga 
vzdušja, ki jih dežela danes ponuja. 
11-dnevno potovanje Klasična Libija s Cirenajko 
– čarter iz Ljubljane (stopnja 2 – turistično potovanje) ne 
vključuje puščavskega doživetja izven hotelskega udobja. 
Je bolj umirjeno in udobno, namesto puščave pa lahko do-
živimo in si ogledamo Cirenajko – zgodovinsko pomemben 

polotok ob egipčanski meji, kjer uživamo v bogati antiki. 
Seveda pa doživimo Libijo kot celoto – eno redkih dežel, v 
katero je turizem komaj vstopil. 
15-dnevna Puščavska libijska pravljica – redni leti 
(stopnja 4 – avanturistično potovanje) je zastavljeno druga-
če. Glavni poudarek je na doživljanju puščave in prvomaj-
ski sopotniki ste nam povedali – uspelo nam je! Seveda 
ne moremo mimo ostalih libijskih vzdušij, ki dodatno pou-
darjajo puščavska doživetja in omogočajo človeku prijazno 
potovanje – saj se v Libijo verjetno ne boste več vračali. 
Na spletni strani najdete tudi novoletna potovanja v Libijo.

Vračamo pa se z vzdušji in doživetji v nas – našo la-
stno izkušnjo. Ta je povezana z NOVIM IN NEZNANIM, s 
tistim, česar prej še nismo doživeli in kar nam je ta dežela 
DALA. Na vse tisto, kar smo doživeli že pred potovanjem, 
smo komaj še občutljivi, saj nam ne pomeni nič novega. 
Vse je torej prav. Najprej moramo doživeti turizem – do-
kler v nas nosi novo in še neodkrito, nas tudi še bogati in 
razvija. Ko pa turizem kot vzporedni svet enkrat doživimo 
in se njegova kreativna moč za nas izčrpa, je smiselno 
iskati »nekaj več«. Potem sopotnik najde »avant(pred)-
turizem«, novo, neizčrpno, kreativno drugačnost, s kate-
ro dopolnjuje lastno bogastvo. 
Za osebni razvoj gre – v turizmu je domačega veliko 
in drugačnega malo, v »avant-turizmu« pa se domače 
diskretno umika drugačnosti. V informacijskem jeziku bi 
rekli, da se s prehodom proti samobitnosti povečuje infor-
macijska moč, s tem tudi izkušnja in potovalna moč. 

* * *
Reka vedno teče le navzdol. Turističnih krajev bo vse 
več in samobitnih vse manj. Hkrati raste tudi zavest v lju-
deh – vse več nas je, ki nam je turizem izpel kreativnost, 
in vse bolj iščemo kraje brez turistične gneče. Pritisk na 
samobitnost je vse večji, zato se ta vse bolj tudi spreminja. 
Prej ko te nespremenjene kraje doživimo, večje bogastvo 
nam poklonijo. Za neokrnjenost pa veliko lahko storimo tu-
di sami! (sosednji članek – Varujmo neokrnjenost) 
Varujmo neokrnjenost in jo znajmo ceniti! Zavedajmo 
se, da je na tem planetu vse manj avtohtonih kotič-
kov, ki imajo za nas izjemno moč in pomen – saj nam 
le drugačnost pomaga pri odkrivanju samega sebe. 
Potovanje »pred turizmom« je nadgradnja turizma in 
dodatna RAZSEŽNOST. Le tako nam OMOGOČA tisto, 
zaradi česar potujemo. Turistična potovanja pa nam 
ZAGOTAVLJAJO zgolj tisto, kar smo plačali. Potovanja 
»pred turizmom« vodijo v razvoj in razširjanje pojmovne-
ga sveta, turistična potovanja pa vse bolj v potrditev ob-
stoječih pričakovanj in predstav. Pri tem ima vsakdo prav. 
To je temelj potovalne filozofije Agencije Oskar. 



govorite okolju, koliko spoštovanja čutite do njega, okolje se 
vam bo vedno prilagodilo z odzivom. 

* * *
Vedno lahko v vas vstopimo kot »bogati Amerikanci« in z 
denarjem, bonbončki in kuliji obdarujete otroke, ki vam veselo 
pritečejo naproti. Včasih še pomisliti ne moremo, da so pri-
tekli k nam ZARADI NAS in ne tistega, kar nosimo po žepih. 
Zanimivi smo jim, ker smo drugačni in smo jim mi dogodek! Mi 
pa jim vračamo z drugim, ker smo morda nebogljeni ob zgolj 
pristnem človeškem odnosu. S tem iz vaških kratkohlačnikov 
res ustvarjamo »beračke«, ko si v malih glavicah ustvarijo ja-
sno mnenje: beli človek = denar, bombončki in kuliji. A potem 
se res ne smemo čuditi, če smo za njih res samo to!
Četudi kratkohlačniki že pritečejo do vas z iztegnjeno 
ročico, ker so jih pred vami že obdarili drugi »svetovni po-
potniki«, ste spet vi tisti, ki se odločate ZASE. Boste v tem 
sodelovali in o sebi poudarili tisto, kar imate v žepih? Ali pa 
boste poudarili sebe in se vam bo zdelo za malo, da bi mo-
rali kupovati otroško naklonjenost s cenenimi darilci. 
Le iz vajenega obnašanja je treba izstopiti, najti nekaj 
lastne človečnosti in vzpostaviti stik z domačini. Namesto 
bonbončkov in kulijev jim lahko podarimo stik, nasmeh in 
pogovor, sprejemanje in razumevanje… In otroci se bodo 
hitro odzvali, počasi pozabili da je beli človek = Dolar in mor-
da celo spregledali, da se v nas nahaja pravi človek! Pa tudi 
mi bomo presenečeni nad samim seboj, ko bomo družabne 
stike kar naenkrat ustvarjali s seboj. In če je to mogoče v 
daljnih deželah, zakaj ne bi bilo to mogoče tudi doma?
Darilce pa vedno lahko izročimo. Ne kot kupovanje po-
zornosti na začetku, temveč diskretno in na pravi način pred 
odhodom – očetu ali učitelju, ki bo gotovo vedel kako in ko-
mu razdeliti življenjski priboljšek. Posvetujte se z vodnikom, 
vi pa raje uživajte v ustvarjanju pristnih človeških odnosov. 
Tudi šef tam zgoraj vas bo vesel in mimogrede vam doda 
kak plusek na desno ramo. 

* * *
Civilizacijskega stika se nikakor ne bojmo. Tako eno-
stavno je, kot peči krompir v žerjavici. Preprosto ne moremo 
zgrešiti saj tu ne obstaja »prav« ali »narobe« - temveč mu 
vlada potovalna svoboda. Obnašajmo se v skladu z lastnim 
prepričanjem, saj le tako okolju sporočamo naše pristno 
sporočilo – kakšni smo in kakšni se želimo pokazati, koliko 
spoštovanja in sprejemanja nosimo v sebi. 
Potem se poglejmo v ogledalu – odzivu okolja. V samo-
bitnih okoljih naletite na spontan in iskren odziv – v njem se 
skriva dragocena informacija tudi za vas. V turističnih krajih 
pa vas vedno čaka kitajski nasmešek, potrditev »za dolar« 
več. Tudi tu je sopotnik glavno merilo – sam se odloča, v 
katerem ogledalu želi videti lastno podobo. 

V turističnih krajih je vse prirejeno sodobnemu turistu, nič 
se nam ni treba prilagajati in ker smo kralji s polnimi denarnica-
mi, se lahko tudi obnašamo kot se nam zljubi. To je ugodnost in 
udobnost – počutimo se varno, prijetno in domače. 
Vstop v samobitnosti je vstop v drugačnost – daje 
nam priložnost, da se v njej preizkusimo in se z vsrkava-
njem drugačnosti nadgradimo. Bogatimo, ne da bi s tem 
siromašili kogarkoli. Z zavestnim obnašanjem bogatimo 
tudi potovalna okolja!

* * *
»When in Rome, do as the Romans do.« Ni nam treba 
vedeti, kako naj se obnašamo, se učiti ali bati, da bomo 
naredili kakšno neumnost, vse dokler se držimo temeljne-
ga potovalnega priporočila. Vedno glejmo okolico – če okoli 
nas vsi kričijo, kričimo z njimi! Če se veselijo in plešejo, za-
plešimo in se veselimo z njimi. Če pojejo, pojmo z njimi. 
Če se smejejo, se smejmo tudi mi. Če se z nami »pogo-
varjajo« v njihovem jeziku, se z njimi pogovarjajmo v našem. 
Nekaj njihovih besed nam bo odprlo vrata v domačinska sr-
ca. Če pa smo se mi naučili nekaj njihovih besed, zakaj jih 
ne bi naučili tudi nekaj naših? Zabava se tukaj šele začenja! 
Prevzemimo pa tudi njihovo sproščenost – tudi ko vidijo, da 
jih ne razumemo, domačinov to ne moti. Zakaj bi motilo nas? 
Saj ne gre za pomene besed - kar 95% sporočilne moči se 
pretaka v telesnem jeziku, ki nam je vsem enak. 

* * *
Ko kaj ne gre kot bi moralo smo vedno lahko nervozni, 
jezni ali dvigujemo glas. Tudi s tem gostoljubnim deželam 
sporočamo informacijo o naši civilizaciji – in o nas samih. 
Saj je prav, da vidijo kaj jih čaka v modernem svetu. Lahko 
pa ostanemo smejoči, sproščeni in razumevajoči ter se pri-
lagodimo danemu položaju. Presenečeni bomo, kako je to 
preprosto in srečali se bomo sami s seboj – če lahko tukaj, 
nam je treba drugače doma? 

* * *
Zakaj ne bi v tradicionalno vasico vstopili v kopalkah? 
Domačinom prinašamo doživetje in užitek, poželenje po be-
lem mesu. Ne glede na to, kaj jim s tem želimo sporočiti MI, 
pa jim moramo dopustiti pravico, da si oni to razlagajo po 
svoje. In če smo svojo željo po pozornosti okolja izpolnili, je 
najbolj pošteno, da tudi okolju pustimo izpolniti del njegovih 
želja. Saj vendar pravijo, da nas je vse isti šef ustvaril.
Vedno pa se lahko okolju prilagodimo in vanj vstopimo 
kot »domačini«. Bližje jim bomo, bolj jih pritegnemo, moč-
nejši stik si s tem ustvarimo. V stiku neznanih svetov je 
SPOŠTOVANJE tisti most, po katerem teče reka doživetij.
Spoštovanje drugačnosti je osebni odnos. Lahko vidite dru-
ge tujce hoditi v kopalkah in gotovo to veliko pove o njih. Na 
vas pa je, kaj želite povedati o sebi. Vi ste tisti, ki s primerom 

Samobitnosti in drugačnosti ne moremo uničevati. 
Civilizacijski stik je bil vedno veliko človeško bogastvo – do-
živetje za vse. Če pa se zavedamo, kako NAM koristi spre-
jemanje drugačnosti in prilagoditev, bomo le težko počeli 
drugače..
Svet se giblje v smeri razvoja in tudi ljudje v skromnih 
samobitnih okoljih si želijo udobnejše življenje. Naša civi-
lizacija danes vstopa v vsako svetovno vas. Tudi nismo 
edini, ki v samobitnost vstopamo – vanjo vstopajo tudi 
drugi sopotniki, vsak s svojo zavestjo. 
Ne moremo torej določati, kaj se bo z nekim izgubljenim 
kotičkom dogajalo, lahko pa se odločimo, kakšen bo naš 
prispevek pri tem. Dežela bo preživela tako ali drugače. 

Fotoaparat je danes že nujna popotniška oprema in najbolj 
fotogenični so vedno ljudje. Domačini se običajno radi slikajo 
– bolj ko smo v samobitnih krajih, večji dogodek je to zanje 
- še posebej, če se na digitalnem zaslonu lahko vidijo. Včasih 
pa so prve reakcije lahko tudi nasprotne. S pravim načinom 
pa prvo odklonitev lahko spremenimo v čudovit civilizacijski 
stik, če pa potem fotografija pride  do naslovnika, se vaše po-
tovanje tudi v gostujoči deželi nadaljuje v njihovih srcih. 

* * *
V šotoru pod Kajlašem (Tibet) ugledam dve brhki doma-
činki. Pomignem jima proti fotoaparatu češ – vaju lahko sli-
kam? Sramežljivo se mi smejita. Na pol dvignem fotoaparat, 
a pobegneta iz šotora. Spustim, srebam čaj. Malo pogledu-
jem proti njima, z obrvmi jima namigujem češ – no, a bi se 
slikali? Spet nič. Na isti način potem povprašam njuno ba-
bico, ki sedeč ob kurišču naliva čaj. Nasmeje se mi. Dober 
znak. Klik. Stopim do nje in ji pokažem sliko na zaslonu. 
Zagleda se in se na široko zasmeje. Godi ji, ni dvoma. 
Zdaj se mladenki počutita bolj varno. Zanima ju, kaj je videti 
na zaslonu. Z žensko radovednostjo pristopita in pokažem 
jima sliko njune babice. Spontan smeh in vzkliki. Sedem 
nazaj in srebam čaj. Dekleti sramežljivo pogledujeta proti 
meni. Spet jima pomignem z obrvmi – bi se slikali? Kmalu 
se prva opogumi. Klik. Vau, smeh in veselje. Seveda, tudi 
druga mora videti svojo sestrico. Spet smeh in veselje. 
Potem se je začelo… prava foto seansa. Slikat eno, pa po-
kazat. Slikat drugo, pa spet pokazat. Slikat obe skupaj… ta-
ko in drugače. Pripeljeta še eno mladenko, potem pride še 
mlajša sestrica. Potem ena mladenka izgine in se prikaže 
še bolj urejena… Dokler enkrat le ni bilo dovolj. 
V beležki imam njun naslov iz kitajskih pismenk, ki ga bom 
kopiral in prilepil na ovojnico s slikami, pod to slikico pa za-
pišem za vsak slučaj je »China«, da se dragocena pošiljka 
ne izgubi kje po svetu. 

* * *
Pred leti je sopotnik Stane na potovanju po vzhodni Turčiji 
v majhni vasici nekje med Karsom in Dogubeyazitom v vaški 
čajnici slikal »čajdžijo« (lastnika) pri točenju čaja. Naslednje 
leto sem vodil skupino in ustavili smo se v isti čajnici. 
Na vidnem mestu na zidu smo uzrli vse – kuverto z na-
slovom, kratek spremni tekst in Stanetovo sliko! Morda 
še danes visi prav tam. Morda je slika Staneta v njihovem 
spominu že zbledela, gotovo pa je vsak pogled »čajdžije« 
in njegovih kolegov na steno vzpodbudil prijeten občutek na 
dobrega človeka iz neke majhne neznane dežele…  



Jutro, bujenje pakiranje, zajtrk - natanko tako kot vsako 
jutro tukaj na Kubi. Pa tudi edinstveno in drugačno. Danes 
zapuščam Santiago, turistično Meko in drugo največje 
mesto na Kubi. Pomislim – odpravljam se v neznano, 
čeprav poznano celemu svetu – zloglasni Guantanamo.
Poslovim se od Giselle, moje gostiteljice - babice, in 
bivše profesorice, predvsem pa odlične kuharice. Nato 
sedem v taksi, lada - stara 50 let ali več, z manjkajoči-
mi okni in vrati, ki se komaj še držijo na tečajih, vendar 
zadeva, ki ji na žalost ne morem reči več avtomobil še 
vedno vozi. S to rečjo se odpeljem po ulicah polnih avto-
mobilov iz 50-ih in 60-ih let, predvsem pa starih motorjev 
in konjskih vpreg, ki prevažajo najrazličnejši tovor. 
Terminal de Omnibus, obvezna postaja vsakega 
popotnika, je tudi moja postaja. Plačilo taksista pa je 
poseben ritual, saj je cena fiksna, vendar po vnaprej 
načrtovanem naključju nimam dovolj drobiža za pla-
čilo celotnega zneska, zato se cena primerno zniža.
Končno sem na terminalu. Po čudnem naključju je nasle-
dnji avtobus s prostimi sedeži na voljo šele jutri ob 7.45 zju-
traj. Le kaj sedaj? Treba se bo znajti. Nekateri domačini mi 
ponujajo taksi, vendar ne pridemo do dogovora glede cene. 
Tedaj pa kar na enkrat in kot strela iz jasnega nekdo zakriči 
„Guantanamo!“ in množica se usuje proti glasu. Mogočna 
reka ljudi s sabo potegne tudi mene - nedolžnega turista.
Biti edini turist v tej reki je tudi privilegij, seveda za 
svojo ceno. Prvemu mi dovolijo na tovornjak položiti 
prtljago in mi nakažejo, naj splezam v nekakšno kovin-
sko kabino, ki je bila v originalu verjetno namenjena ka-
kim 30-im potnikom. Namestim se bolj zadaj, ob oknu.
Za mano hodijo domačini, vedno več jih je. Najprej 30, 
nato 60, potem 100 in celo več. Nenadoma ugotovim da na 
meni sedi 6 ali več domačinov. „Ooo!“, se začudim, le kaj 
se sedaj dogaja. Gledam. Ljudje še kar vstopajo. Ozrem se 
okoli sebe, ljudje „štrlijo“ že skozi okna. Verjetno sedijo tudi 
že na strehi. Le kako je to mogoče? Koliko ljudi pa se lahko 
stlači v tole konzervo? Od nekod se zasliši „El ultimo!“ in 
kmalu zatem nekaj podobnega - „Maximo“. 
Tovornjak se zatrese, zaropota, še enkrat zatrese in 
obstane. „Ojoj!“ pomislim, gotovo je šlo kaj narobe na 

PE KRANJ
Koroška c. 1
tel.: 04/201 03  00

• Kranj
   Zlato polje 2
   tel.: 04/201 03  01

• Radovljica
   Kranjska c. 2
   tel.: 04/533 76 90
   tel.: 04/533 76 92

• Škofja Loka
   Kapucinski trg 8
   tel.: 04/511 25 20

• Jesenice
   Cesta Cirila 
   Tavčarja 3/b
   tel.: 04/583 38 30
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posamično družinsko* skupinsko (premija po osebi, 
                           10-19 oseb)
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Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Nudimo vam:
• različne programe, 
• ugodne zavarovalne premije,
• razvejano mrežo izvajalcev po vsem svetu,
• 24-urno pomoč.

Katere stroške krije zavarovanje?
• storitve nujne medicinske pomoči,
• nujno zdravljenje v bolnišnici ali kliniki,
• nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike,
• nujne zobozdravstvene storitve,
• prevoze obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca v domovino, 
• iskanje in reševanje zavarovanca,
• odvetniške storitve,
• pomoč svojcem obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca,
• številne druge oblike pomoči.

VzajemnaTujina

Program

skupaj

zdravstvene
storitve do

nujni prevozi v 
domovino do

osnovni

19.200 EUR

12.800 EUR

5.100 EUR

višji

32.000 EUR

20.500 EUR

10.200 EUR

Zavarovalno kritje na osebo Evropa

Zavarovalne premije za Evropo osnovni in višji program (v EUR / SIT)

Zavarovalniške storitve so v skladu z ZDDV oproščene plačila davka na dodano vrednost. Od zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, se v skladu z Zakonom o davku od prometa 
zavarovalnih poslov ne plačuje davka od zavarovalnih poslov. Informativne cene premij so navedene v evrih in v tolarjih. Zavarovanje lahko z doplačilom sklenejo aktivni športniki, s 50-odstotnim doplačilom pa 
tudi osebe, starejše od 70 let.

Zneski v SIT so informativni in preračunani po tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.

*   Družinsko zavarovanje: premija velja za vso družino (starši in otroci do 21. leta starosti, ki potujejo skupaj).
** 5-odstotni popust za zavarovance Vzajemne.

Zavarovanje lahko sklenete tudi za obdobje 10, 21, 45, 60, 75, 90, 135, 180, 270 ali 365 dni.

Kako do zavarovanja?
 obiščite nas v eni od poslovalnic 

Vzajemne - PE Kranj,
 pri pooblaščenih turističnih agencijah,
 na brezplačni številki 080 20 60.

Poleg navedenih zavarovalnih vsot vam 
dodatno krijemo še stroške odvetniških 
storitev v višini 1.300 EUR.

Sezonsko zavarovanje
Ste poleti veliko na morju? 
Izberite sezonsko zavarovanje! 
90 dni zavarovanja za samo 
23,12 EUR (5.540 SIT) za 
posameznika in 57,80 EUR 
(13.850 SIT) za družino.

15-20 dnevna trojka »Med potomci Inkov« z odho-
dom 25. oktobra (krompirjeve počitnice) je že 
objavljena na spletni strani. 15-dnevno potovanje 
je zaključena celota bolj »klasičnega« Peruja, 
5-dnevni dodatek pa dodaja še en perujski kontrast 
– tropsko Amazonijo!

Latinsko Ameriko odpiramo s Perujem, ki smo ga iz-
brali kot odskočno desko za razvoj latinskoameriškega 
potovalnega venčka. Po eni strani je Peru klasična in 
turistična destinacija – prva želja mnogih sopotnikov, ki jo 
je pač treba videti. Po drugi strani pa ponuja kopico samo-
bitnih in tradicionalnih vzdušij. Seveda pa je veličastna 
tudi narava, saj nas iz obmorskega pasu popelje v razno-
like prelivajoče višinske kontraste in tropsko džunglo.
Peru, dežela Inkov, je ena od zibelk latinskoameriške 
civilizacije in gotovo prava »točka vstopa«, iz katere 
sopotnik lahko začne graditi vsestransko razumevanje 
kontinenta in ga tako tudi zavestno doživljati. Iz Peruja pa 
poti vodijo v vse smeri…

Potovanja v Latinsko Ameriko bomo razvijali počasi in 
preudarno, v skladu s potovalno filozofijo Agencije Oskar 
in na zastavljeni ravni kvalitete. V sezoni zima 2007/8 
začenjamo z doživeto trojko za prav vsakega med vami, 
drugo leto pa bomo naš perujski šopek potovanj še razširili. 
V letu 2008 pa se bomo začeli širiti tudi izven meja Peruja.



Barka počasi in enakomerno brni po mirni gladini in 
v daljavi iz vode raste otok, na katerega smo namenjeni. 
Zleknjeni na pločevinasti strehi opazujemo vse bolj odda-
ljeno obalo in vedno bližje modro nebo nad nami. Kakšna 
svetloba! Je sploh kaj čudnega, če so tu Inki pričeli častiti 
Boga Sonca? Pravi trenutki, da misli uidejo. Ko se za tre-
nutek predramiš, sploh nimaš občutka, da si 3800 metrov 
nad morjem. Zdi se, kot bi bil nekje v Mediteranu. 
Ko se z domačini dogovarjaš za barko, te vedno vpra-
šajo, če želiš hitrejši ali počasnejši čoln do otoka. Za par 
dolarjev več si lahko tam dobro uro prej. Ampak ali ni na-
men popotniškega početja ravno to, da do tja potuješ čim 
dlje? Da čim dlje poležavaš na tej strehi, se prepuščaš 
svojim mislim in čim dlje lebdiš med modro vodo in še 
bolj modrim nebom. 
Dva tedna že potujemo po Peruju in še teden je pred 
nami. Oni dan smo na Altiplanu srečali dve simpatični 
Japonki v tistih smešnih čevljih. Našo tritedensko pot bo-
sta onidve opravili v šestih dneh!  Ponoči potujeta z avto-
busi, podnevi na hitro štempljata znamenitosti. Res bosta 
videli vse tisto kot mi, a nikoli ne bosta občutili tistega, 
zaradi česar se splača priti sem. Ne bosta imeli časa, da 
bi z domačini spili pivo v beznici v Aguas Calientes ali po-
sedali na Sillustaniju in gledale v Nič. Škoda.
Julio, naš resni kapitan, počasi prisloni barko ob slamnat 
otok in prijetno okrogle domačinke nam mahajo v pozdrav. 
Vedno me malo zmedejo tile plavajoči otoki Uros. Nekje 
med umetnim in resničnim so. Tu je noro lepo. Pred dav-
nimi leti se je indijansko pleme pred vsiljivci umaknilo na 
jezero. Tototro, ločje, ki raste v plitvini jezera so pričeli zla-
gati eno na drugo, dokler niso dobili plavajoče ploščadi, po 
kateri so lahko hodili in na njej bivali. Z njo so odpluli proč 
od obale, kjer so bili varni. Tam so plavajoči otoček prive-
zali ob dno jezera in živeli idilično življenje. 
Spominjam se, ko smo v osnovni šoli mulci občudovali 
tiste slike v učbeniku za Spoznavanje narave in družbe, 
ki so prikazovale naše mostiščarje na ljubljanskem barju, 
kako lovijo ribe, ali pa se vozijo naokoli z drevaki. Sanjarili 
smo, koliko bolje bi bilo početi to, kot pa ždeti v šoli. Celo 
Jalnove Bobre smo se sami od sebe spravili prebirati. In 
tu na tem visokem jezeru se vedno spomnim teh občut-
kov. In še vedno si želim biti mostiščar.
Hodimo po otočku med hiškami iz ločja in radovedno 
pokukamo v eno od njih. Prijazna domačinka nam poma-
ha naj vstopimo. Ravno pri dojenju je. Malčica je že malo 
velika za dojenje, morda ima že kakšna dva – tri leta. A to 
je vsekakor ne moti, da se ne bi še malo priklopila k ma-
mi. Nenavaden prizor, a kar sledi je še bolj hecno: punca 
spusti bradavico, vstane in ponosno prižge televizijo! Za 
slamnato hiško se skrivajo sončne celice, ki čez dan pol-
nijo akumulatorje. 
Čudna je tale televizija sredi jezera na povsem sla-
mnatem otoku. In čudni smo mi, ki bi želeli, da domačini 
še vedno živijo tako kot pred davnimi leti. Potem pa, ko 
bi se jih nagledali, bi se radi spet vrnili domov k hitremu 
dostopu do interneta in kabelski televiziji. Pa saj imajo 
tudi oni pravico, da si ogledajo nogometne tekme južno-
ameriškega prvenstva in solzave venezuelske nanizanke 

z nebeško Norkis Batista v glavni vlogi.
Droben dogodek, ki bi ga že zdavnaj pozabil, če me do-
ma ne bi nanj spomnila na hitro »ukradna« fotografija. Še 
vedno pa se ob misli na te otoke spomnim tistega nena-
vadnega občutka pod nogami, ko hodiš po na vodi plava-
joči slami. In sladkobnega vonja po razpadlem trsju.
Do Taquile, zaresnega otoka nas čaka še tri ure drsenja 
po gladini. Tu so pred nekaj leti domačini stopili skupaj in 
se dogovorili, da bodo roko čez turizem na otoku držali 
kar sami. Ne dovolijo zgraditi hotelov in če hočete tu pre-
spati, lahko prespite edino pri domačinih. Prepričan sem, 
da ga ni hotela čez hiško iz blata, ter postelje iz trsja. Na 
tleh namesto parketa slama, v kotu pa… nočna posoda. 
Umiješ se lahko v jezeru, kjer ima voda devet stopinj. 
Tudi najbolj čisti se tu spomnijo, da je pater Ašič rekel, da 
se itak preveč umivamo…
Valentin nas odpelje do svoje hiše. Prej je bil stare-
šina otoka, sedaj pa je ta čast doletela Elijo, njegovega 
podjetnega sina. Prijetno okorno se nam predstavijo do-
mačini in ne sledim več od kod vse prihajajo. Malo jim je 
nerodno, prav tako kot tudi nam. Pojemo kosilo in potem 
nimamo več kaj početi. Ni programa, ni znamenitosti, 
ni urnika. A ravno to je tu tisto najlepše. Lahko greš do 
obale, sedeš na kamen in gledaš v daljavo. Lahko greš 
na vrh kjer nimaš kaj početi. Lahko pa z malim Markom 
sestavljaš že milijonkrat sestavljeno leseno sestavljanko 
s slikami avtomobilov, motorjev in podobnimi prevozni-
mi sredstvi, ki jih tukaj na otoku ne bodo nikoli videli. Je 
Marko sploh že kdaj bil na »celini«? Je že kdaj, razen na 
svoji sestavljanki videl vse te stroje? 
Popoldne na otoku je nekaj, kar je mogoče le doživeti 
– hkrati o njem ni kaj povedati, a ga tudi ni mogoče poza-
biti. Gotovo pa so to ene najlepših uric na poti. In nekaj, 
česar tisti dve Japonki ne bosta nikoli doživeli.
Zvečer Juanita, Elijeva žena, v preprosti kuhinji in dveh 
starih piskrih pričara neverjetne dobrote. Mi pa komplici-
ramo z AMC-jem in ne vem čem še. Od nekod prihajajo 
možakarji z glasbili. Nocoj bo veselo. Domačini bodo za-
bavali turiste, si mislim malo zajedljivo. Šele ko je veseli-
ca na višku dojamem, da bolj kot za nas igrajo sami zase. 
Uživajo! Tudi za njih so obiski velik dogodek. Otroci nas 
vlečejo na plesišče in tudi najbolj zagrizeni nasprotniki 
plesa moramo popustiti. Marko je tako utrujen, da gleda 
že s »tabelimi«, spat pa noče. Nocoj je pač fešta in bog 
ve kdaj bo spet. 

* * *
Čez par dni v mestu sedimo v eni od penj, lokalu za 
turiste z domačo glasbo. Kakih sto, dvesto gringotov se-
di v dveh vrstah ob dolgih mizah. Hrana leti po tekočem 
traku na mizo: juha, glavna jed, sladica. Ansambel igra 
Guantanamera, Boliviana, El Condor Pasa. Plačane ple-
salke zvabijo sem in tja kakšnega Američana na plesišče, 
ga osmešijo, ta pa se navdušen vrne za mizo. Tako, poje-
dli ste, pesmi so odigrane, spat!

Šele sedaj razumemo, kakšno darilo smo oni večer do-
bili od domačinov tam sredi jezera.

Matjaž

tem starem ladinem tovornjaku.  A glej ga zlomka, kar na-
enkrat še malo zaškripa in voznik „zavergla“ po zobnikih 
s prestavno ročico in glej glej – tovornjak se premakne. 
Končno se peljemo, še malo, pa bom v Guantanamu.
Vendar se doživetje šele začenja. Po 5-ih minutah 
ugotovim, da sem čisto premočen. Nisem prepričan, ali 
je pot moj ali ne. Temperatura še kar narašča in kmalu se 
počutim, kot bi bil v konzervi sardin, ki se počasi marinira 
v lastnem soku na blagem ognju. Postane mi popolnoma 
vseeno ali je pot moj ali ne. Edina rešilna bilka, ki me še 
drži pokonci je, da imam vsaj nekaj zraka. Tovornjak po-
časi za sabo pušča kilometre in včasih celo malo pospe-
šimo, čeprav sumim, da nikoli več kot 40 km/h. 
Postanki so stalni in hitri. Kmalu ugotovim, da novih 
potnikov ne sprejemamo več. Čez nadaljnjih 5 minut se 
množica malo razredči in dihanje postane lažje. Čez vsa 
ta okna brez stekel zapiha tudi rahla sapica. Tovornjak se 
spet ustavi, nekdo od zunaj zakliče „Refresco“. Obrnem 
se za glasom in nekdo mi v roke porine kozarec poma-
rančnega soka in sendvič. „Dos pesos!“ se zasliši in 
eden mojih sosedov mu izroči zahtevano vsoto. Kaj se-
daj? Le zakaj je plačal moj sok in sendvič? Začudeno ga 
pogledam in on mi odvrne nekaj v španščini. Izkaže se, 
da je to nekakšen sprevodnik in da se želi pogovarjati 
z mano. Seveda si rečem, zakaj pa ne, pa poizkusimo!
On nekaj reče, jaz njemu nazaj svoj „No hablais 
Espaniol!“. Vendar je neutruden in kmalu se nalezem 
njegove vneme. Zelo počasi mi zastavlja vprašanja, 
na katera jaz odvrnem svoj „si“ ali „no“ ali pa „no enti-
ende“ in pa eno od okoli 50 španskih besed, ki sem se 
jih naučil. Seveda mora potem moj sogovornik moj od-
govor skupaj s svojim komentarjem ponoviti kar se da 
naglas, tako da ga sliši ves „avtobus“. To izzove va-
love glasnega smeha. Smehu se pridružim tudi sam, 
saj ni lepšega, kot če se človek smeje samemu sebi.
Kot bi mignil so minile 3 ure, ki jih je tovornjak po-
rabil do Guantanama (pičlih 80 kilometrov). Treba je 
poudariti, da ni važen čas, ampak da se zabavamo. 
Lep pozdrav v Slovenijo in zabavajte se! 

Oskar (mlajši)



Od nekdaj je svetovno popotništvo burilo člove-
ško domišljijo. Odkritja in raziskova nja Marca Pola in 
Livingstona, dogodivščine Sindbada Pomorščaka in Pike 
Nogavičke … Turizem je pozneje odprl možnost potovanj 
širšemu krogu ljudi, a je izgubil pridih izziva in doživljanja, 
občutek za sopotnika in spontanost potovalnega časa. 
Agencija Oskar pa je svetovno popotništvo približala vsa-
kemu, pri tem pa zadržala vse pomene in vzdušja, ki so 
krasila potovalni čas velikih odkritij in raziskovanj … S po-
tovalno filozofijo je svetovno popotništvo osmislila sodob-
nemu človeku in ga tvorno postavila v današnji čas. 

* * *
V duši smo vsi svetovni popotniki. Še vedno pa je 
mnogim svetoskrunsko že pomisliti, da bi to tudi doživeli. 
Strah (da ne bodo zmogli, da to ni zanje …) je večji od 
izziva, s tem pa se hrepenenja spreminjajo v iluzijo. Drugi 
pogumno stopate po naših stopničkah (stopnjah), sanje 
se vam spreminjajo v resničnost. 
Za preskok usodnega Rubikona med masovnim tu-
rizmom in svetovnim popotništvom (avanturizmom) je 
potrebno kar nekaj poguma, pa tudi z marsikaterim pred-
sodkom v sebi je treba pomesti. Dokler ne poizkusimo, 
ne moremo vedeti, ali je to za nas. Težko se odločimo 
za skok preko potoka, ne da bi vedeli, kakšen je breg na 
drugi strani. Zato med turizmom in svetovnim popotni-
štvom tudi danes vlada velik prepad – v okolju in tudi v 
nas. Človek se mora odločiti – to ali ono. Pri tem pa se 
vedno spogleduje s tistim, čemur se mora odreči. 
V Agenciji Oskar smo nad prepadom izgradili čvrst 
most. Na eni strani so varna in poznana turistična poto-
vanja (stopnja 2), ki pa že vključujejo neobvezen pridih 
pravih potovalnih bistev. Sopotnik še vedno potuje v va-
jenem načinu in udobju, iz katerega se lahko spogleduje 
z močnejšimi vsebinami in se v njih preizkusi. Turistična 
potovanja Agencije Oskar so varen poligon za vstop v 
»nekaj več«, temelj mostu čez vrzel.

Če je sopotniku všeč, naslednjič stopi nekaj korakov 
naprej čez most – na doživeto potovanje (stopnja 3). 
Še vedno varna turistična infrastruktura, a že globlji stik 
s svetovnim popotništvom. Doživeta potovanja so »talil-
ni lonec« strahov in predsodkov, pa tudi varno soočate 
s pravimi potovalnimi močmi, spontanostjo in močnejši-
mi doživetji. Na njih najdete vaš še nedoživeti potoval-
ni »jaz« in uvidite, da ste tudi vi lahko med »izbranci«. 
Varna hoja po prvi polovici mostu.
Naslednji korak so avanturistična potovanja (sto-
pnja 4), ki že izpostavljajo potovalne moči in doživetja, 
naraščata spontanost in izziv, pri tem pa diskretno umika-
jo omejenost turistične infrastrukture. Sopotnik preprosto 
zdrkne v svetovno popotništvo ne da bi dobro vedel, da 
je že na drugi strani! To je hoja po drugi polovici mostu, 
varno na drugi breg. 
To je pravi vstop v svetovno popotništvo. Drseče 
in postopno, preko doživetja vmesnih faz. Naučimo se 
hoditi po mostu, v sebi pa nosimo tudi izkušnjo mostu. 
Po njem se zdaj lahko poljubno sprehajamo in izbiramo 

V mladosti sem prebiral potopise Evalda Flisarja in 
goltal njegova doživetja, razmišljanja o svetu in sebi … 
Za nezemeljsko sem si želel, da bi se kaj takega tudi 
meni zgodilo. Potem sem se enkrat odločil – poizkusil 
bom, sicer me bo v duši celo življenje pekel nemir. Ob 
vstopu me je razmetavalo viharno morje drugačnosti 
in neznanega. Potem pa me je vsrkalo in me drži še 
danes. Pot, ki je ne bi menjal. To sem želel omogočiti 
tudi drugim – prijateljem, znancem in sorodnikom. Tako 
je nastala Agencija Oskar.

Skok v neznano lahko imamo za pogum, zlahka pa 
tudi za nesmiseln hazard. Iz pomola skočimo v morje 
– in utonemo. Ali preživimo. V morje pa lahko varno in 
gotovo vstopimo na položni plaži – korak za korakom 
smo globlje v vodi, dobivamo občutek in se jo učimo 
obvladovati. Ko smo pripravljeni, enkrat zaplavamo v 
mamljivo modrino. 

Za turista se z vstopom v svetovno popotništvo 
odstira druga polovica sveta, za svetovnega popotnika 
pa je vstop v turizem enako velik izziv. S tankočutno 
izdelanimi stopnjami smo postavili most ter v slovenski 
prostor vdihnili novega vetra. Danes z nami potujejo 
svetovni popotniki – otroci, njihovi dedki in babice ... 
Vsakdo, ki želi »nekaj več« in ne le sanjati mladostne 
sanje, temveč jih zaživeti.

potovanja, ki ustrezajo trenutku in nam samim – včasih 
turistično, včasih doživeto in včasih avanturistično. 
To je zrelo mišljenje svetovnega popotništva. Širina 
(oba bregova in most) nam dajejo svobodo, razumevanje 
potovalnih bistev nas ozavešča o pravem potovalnem 
bogastvu, potovanjem tako vdihuje smisel in poslanstvo. 
Zdaj nam ni več treba biti »pripaden« sekti turistov ali po-
potnikov, temveč lahko izbiramo glede na to, KAM NAS 
ZDAJ DUŠA VLEČE! 

Turčija… beseda, ob kateri me zalije val spominov na 
prečudovita doživetja, deželo, navade. To potovanje je v 
mojo glavo prineslo številne občutke, za katere bom po-
trebovala ogromno časa, da jih bom uredila. Toliko dobrih 
občutkov in spominov se pravzaprav ne da zapisati z be-
sedami. Enostavno lahko samo zreš v prazno in se spo-
minjaš številnih trenutkov in spremljajočega razpoloženja 
ter mišljenja. Nekaj jih lahko predstaviš bližnjim, vendar 
najgloblje ostane v tebi in skrito pred družino, prijatelji ter 
zunanjim svetom. Odličen program in vodenje pa nam je 
pomagalo zadihati z deželo, ki nam je po določenih obi-
čajih zelo daleč in skoraj nedostopna. 
Spoznavanje nove kulture, dela, vere, načina življenja 
so osnovni dejavniki za boljšo prihodnost. Obiski nekaterih 
starejših vasi, spoznavanje preprostih ljudi, obiski mošej, 
templjev, starih in opuščenih mest, nam je predstavljalo 
izzive, da smo nadaljevali potovanje in nam prineslo doda-
tne koščke naše razgledanosti. Nekajkrat je bilo potrebno 
stisniti zobe in se prilagoditi želji skupine, pripekajočemu 
soncu ter vročini, a s pomočjo vodiča smo »probleme« 
spremenili v izzive in na obrazih se nam je ponovno zari-
sal nasmeh ter v skupini je zavladala dobra volja. 
Po vsakem dežju posije sonce. Ta rek smo potrjeno 
dokazali. Ko se je nek sončen dan vodnik domislil, da bi 
si ogledali cerkev na vrhu hriba, smo mu v skupini zve-
sto sledili. Tik pred vrhom gore smo izvedeli, da tu še 
ni stopila slovenska noga in da je vzpon posledica tre-
nutnega vodnikovega navdiha. Gore se je seveda prijelo 
ime Turški Triglav. Pot v dolino pa smo nadaljevali preko 
številnih kamnov in grmičevja, polnih trnov. Sprva rahlo 
neprijetno, vendar smo se izkazali kot zelo povezana ter 
pozitivna skupina in se pri tem začeli prav zabavati. 

Če bi temu rekli dež, sonce še sledi, no v bistvu zvez-
de. Ves naš napor je bil v trenutku pozabljen že ob čudo-
vitem pogledu na morje ter od kozarcu ayrana. Vendar 
nas je čakal večerni posladek, ko nas je vodič odpeljal 
na ladjico, iz katere smo opazovali neskončno rimsko 
cesto in si privoščili nočno kopanje v jezeru in plavanje 
med planktonom. Skratka, vsak trud je bil poplačan s pre-
čudovitim razgledom, kopanjem in kvalitetno razlago ter 
programom. 
To potovanje se mi bo zagotovo zapisalo zelo globo-
ko v spomin in ga ne bom nikoli pozabila. Ostal bo del 
mene. Veliko sem odnesla od dežele in ljudi, ki sem jih 
srečala med potovanjem. Bili smo zelo majhna in pove-
zana skupina, zato smo imeli dovolj časa bližje spoznati 
drug drugega in to nam je omogočilo, da smo lahko izve-
deli številne zanimivosti in koristne informacije ter pogle-
de na svet tudi iz drugih zornih kotov. Skratka naučili smo 
se prilagajanja, spontanosti ter sprejemanje novega.
      
 Gaja, 16 let (Po uhojenih poteh)



Potovanje je premik v drugačnost, vedno izziv in spre-
memba za telo, a tudi zmaga duše. Nič pretresljivega se 
na potovanjih ne dogaja. Presenečeni smo, kako pre-
prosto se stvari urejajo – tudi zdravstvene težave, veliko 
hitreje kot doma. Pozornost na potovanju, upoštevanje 
vodniških navodil ter nekaj domače predpriprave pa so 
dejanja, ki rešujejo večino »telesnih izzivov«.
A kot osnovni princip naj velja – danes povsod na sve-
tu najdemo zdravila, usposobljene zdravnike in bolnice, 
ki v skrajnem primeru ustrezno poskrbijo za nas. Vedno 
je mogoče iz potovalnega toka izstopiti, se pozdraviti in 
spočiti ter se kasneje pridružiti skupini. Vodniki Agencije 
Oskar imajo veliko izkušenj in so videli, doživeli in tudi pra-
vilno poskrbeli za veliko telesnih izzivov. Niso zdravniki, a 
zanesljivi svetovalci, ki dobro vedo, kaj je treba storiti. 

PRIPRAVA DOMA – PREIZKUSITE SE
Ni nujno potrebna, ne škodi, lahko pa koristi! Krepitve 
telesa nikomur ne moremo odsvetovati, vendar doma 
lahko naredite tudi veliko več – soočite in razčistite lah-
ko z lastnimi strahovi in predsodki, se preverite v izzivih 
in spoznate vaše odzive nanje. Tako že doma preverite 
»potovalno opremo«, da ji na potovanjih lahko zaupate. 
Vaša samozavest je največja zdravilna moč.
Vsakdo naj se pripravlja po svoje. Vprašajmo se, 
ČESA NAS JE STRAH, ČESA SE BOJIMO in KAJ NAS 
SKRBI. Tistega se lotimo in preizkusimo doma, pa boljše 
priprave na potovanje ne morete imeti. 
Če vas skrbi hoja in fizični napor, pojdite na sprehod. 
Sprehode podaljšujte in hitro boste spoznali, da je v va-
šem telesu veliko več energije, kot ste si mislili. Če se bo-
jite sonca in vročine, začnite z zmerno hojo po soncu in 

opoldanski domači vročini. Pri tem opazujte telo in njegov 
odziv, razmislite o tem, kako se je smiselno zaščititi. Tako 
velja tudi za dež, veter in druge vremenske pogoje. 
Če vas je strah driske in prebavnih motenj, s tem 
razčistite doma. Saj se ni treba namerno okužiti, stopite 
le korak stran od sterilne hrane domačih veleblagovnic. 
Pojejte kak na pol opran korenček iz domačega vrta, na-
jejte se prvih na pol zrelih češenj ali jabolk iz domačega 
drevesa … Če preživite brez driske, se vaš želodec s tem 
krepi. Če pa dobite drisko začudeni spoznate, da ni nič 
strašnega – vertikalni prepih, redkejša snov in večja fre-
kvenca obiska zasebnih prostorov. Če zdržite brez zdravil 
daste možnost vašemu telesu. Če potem drisko dobite na 
potovanju, ni bistveno drugače. Morda le bolj eksotično!     

NA POTOVANJU – POZORNOST
Najboljši potovalni zaščiti sta pozornost in zdra-
va pamet, ki vas ovijeta v nevidni zaščitni plašč. Bodite 
pozorni na to, kaj se dogaja okoli vas in prisluhnite sebi. 
Posvet z vodnikom je čudovita priložnost, da najdete la-
stno pravo mero. Pa tudi brez vaše iniciative vam vodniki 
povedo, kaj je kdaj pametno postoriti zase. Poslušajte jih 
in si zapomnite za naslednjič.
Če je močno sonce, se zaščitite – najbolj pomembna 
je glava. Zaščitimo se lahko s kremo, še bolje z obleko, ki 
nas ščiti tudi proti vročini. Znoj pa je izolator – telo si z njim 
pomaga samo – le pustiti mu moramo. 
V vročih krajih je treba veliko piti in paziti na sol. 
Najboljša je voda v kombinaciji s slanimi oreščki – kikiriki 
ali kaj podobnega. Izogibajmo se alkoholu čez dan, prihra-
nimo ga za večer. Bolečina v glavi pa je jasen znak, da nam 
manjka obojega – vode in soli. Posvetujte se z vodnikom. 

V intenzivnejših obdobjih potovanja (začetek, večja 
aktivnosti) se lahko pojavi utrujenost. Treba je jesti močno 
hrano, ki vas okrepi in napolni z energijo. Izogibajmo se 
alkohola in več počivajmo. Privoščimo si krepak spanec in 
telo bo hitro našlo svoj izhod in obnovilo energijo.
Potovalna driska je neodvisna od naših želja, ne pa 
tudi od strahov. Bolj se je bojimo, bolj jo vlečemo nase. Tu 
imamo dve možnosti – lahko zelo pazimo in jemo samo 
tisto, kar menimo, da nam ne bo škodovalo; lahko pa se 
prepustimo in jemo vse od kraja. Optimalna kombinacija 
je verjetno neka pot vmes – prav lahkomiselni gotovo ne 
smemo biti, prevelika pazljivost pa postane lahko tudi pra-
va nočna mora. Kakorkoli se odločimo, rezultat je več ali 
manj podoben – drisko ali dobimo ali pa je ne dobimo!
Bolj kot strah pred drisko je pomembno, kako se na-
njo odzovemo. Driska začasno ošibi telo, poveča izločanje 
vode in zmanjšuje možnost obnavljanja energije. Stanju se 
je prilagoditi – zmanjšati aktivnost in povečati počitek, ki 
ga podpremo s pravo dieto (nič mastnega, sladkega, sadja 
in zelenjave, alkohola in podobnega), s preizkušenimi »do-
mačimi recepti« pa vnašamo dotok tistega, kar jo zmanj-
šuje. V obdobju vertikalnega prepiha jejmo »varno« hrano 
– prekuhano in neoporečno. Veliko moramo piti in slano 
jesti. V 1-3 dneh se stanje običajno samodejno popravi. 
Driske se lahko lotite tudi z zdravili. Ozdravitev je hi-
tra. Vseeno pa je pametno svoje obnašanje prilagoditi po 
gornjih principih ter vedeti, da z zdravili drisko pozdravimo, 
vzroka pa ne! Telesu moramo dati priložnost, da odpravi 
njene vzroke in se vrne v ravnotežje.
Drugih »zdravstvenih izzivov« na potovanjih ni veliko. 
Občasni »toplotni udari« in vročine, pa kakšne viroze ali 
bolezni, ki jih večinoma prinesemo v sebi od doma … 
Tu so žulji, praske in manjše ranice … Tudi večje poškodbe 
se na potovanjih lahko zgodijo, saj lahko prav tako pade-
mo po stopnicah v jemenskem hotelu kot po tistih doma. O 
tem smo govorili že v uvodu. 

* * *
Na potovanja moramo vstopati čim bolj razbreme-
njeni strahov. Z razumevanjem, da se nam lahko na po-
tovanju tako kot doma tudi vse zgodi. Pomembno je, da 
imamo ob sebi zanesljivega vodnika, ki nas bo opozarjal 
na preventivo in ustrezno prilagoditev telesa ter nam znal 
svetovati in urediti vse potrebno v konkretnem primeru. 
Telesna nihanja na potovanju niso noben greh in 
tudi ne sramota. Karkoli se vam zgodi, s tem nikoli ne 
obremenjujete sopotnikov ali vodnika. Pomembno je, da 
vaše eventualne težave in misli izmenjate z vodnikom. 
Nemalokrat pa ste za »telesne izzive« na potovanju 
svojemu telesu celo hvaležni! Ko je enkrat vse mimo, se 
vam vtisnejo kot najmočnejša doživetja! Predstavljajte si, 
da se uro peljete z avtobusom. Nič posebnega. Ista ura 
pa lahko postane izjemno doživetje, če se v vas dogaja 
dilema – bom zadržal ali mi bo ušlo? Z vertikalnim pre-
pihom padajo mnogi predsodki in tudi najbolj preprosta 
stranišča postanejo čudovita …In če drugače ne, smo z 
drisko gotovo glavni igralci v potovalnem filmu. Deželo 
doživljamo močneje, bolj se zlijemo z njo!



Po čem slovi Šrilanka? Po slonih ter bogatem živalskem 
svetu, ki zaradi miroljubnega budizma neverjetno sobiva 
ob človeškem! Po budizmu in stari civilizaciji Anuradhapure 
in Pollonaruwe, ki je bila v svojem času najmogočnejša v 
regiji …  Po čaju in neverjetnih plantažah osrednjega vi-
šavja, lepih sprehodih in čudovitih panoramah ter »mali 
Angliji« v njegovem središču … Kot Serendib srednjega 
veka je bil otok znan po dragem kamenju (safirji), cime-
tu in betlovi palmi... Po nacionalnih parkih in opazovanju 
živali v naravnem okolju … Otok slovi tudi kot prizorišče 
hindujskega epa o Ramajani, saj je je hudobni Ravanna 
ugrabil lepo Sito in jo odpeljal prav sem …
Kot tropski otok Šrilanka slovi tudi po zimskem morju in 
plažah - morda ne tako slovitih in bleščečih, vendar naj bi 
bil zaliv Unawatuna eden od desetih najlepših na svetu! 
Nikakor ne smemo pozabiti na prijazne čokoladne domačine 
in bogato tradicionalno življenje, tradicionalne ajurvede in 
svojevrstnega pogleda na svet in vlogo človeka v njem. 
Veliko je drobnih, a nič manj doživetih vtisov – obilica 
tropskega sadja in bivolji jogurt … sicer neobvezen, a iz-
zivalen riž s karijem kar po domače, z roko in brez žlice … 
čaj z mlekom in brezalkoholno pivo, toddy, arak in domači 
rum za ljubitelje »žlahtne« kapljice … ribje pojedine in ja-
stog na mizi … Šrilanka je danes idealna dežela, kjer lahko 
vstopimo v razumevanje drugačnosti in vzporednih svetov.
 
DOŽIVETA ŠRILANKA 15-19 dni

Pristanek in pred nami že bežijo prve tropske slike – po 
kokosovih drevesih kot pajki plezajoči domačini v lovu 
za dragocenim sokom, iz katerega zori šrilanško vino 
– toddy. Obisk vaške ribje tržnice in prvi pogled na širjavo 
Indijskega oceana. In že smo v srčiki »šrilanštva«, v prvi 
veliki prestolnici – Anuradhapuri. 

ANURADHAPURA
Tu sta se srečala dva svetova – domačinski sinhalski 
ter budizem, ki sta se v času Ašoke neločljivo spletla v 
šrilanško identiteto. Pred nami zraste največja pagoda 
na svetu – le nekaj metrov nižja od slovitih piramid v Gizi 

… tu je tudi najstarejše dokumentirano drevo na svetu 
– edini potomec originalnega Bodi drevesa, pod katerim 
je Buda doživel razsvetljenje … tu je največja skleda na 
svetu in znameniti lunin kamen z najbolj preprosto pona-
zoritvijo bistva Budovega nauka … pa kamniti varuhi s 
sedmerimi kobrinimi glavami … Iz zgodovine nam raste 
razumevanje sedanjosti, na sosednjem hribu Mihinitale 
pa nas čaka zgodba najbolj svetega kraja na otoku s ču-
dovitim sprehodom in razgledi. 
Vožnja po severnem nižavju je polna tradicionalnih 
slik – tu so v reki kopajoči sloni in ježa na slonjem hrbtu 
kot enkratno doživetje … Na poti v drugo antično prestol-
nico pa z nekaj sreče uzremo slonje orjake, svobodne v 
džungli ... presenečenj je kar nekaj!

POLONNARUWA
Nas preseneti s »Perakrambahujevim morjem« in idilič-
nim okoljem, lepim sprehodom in morda prvo ajurvedsko 
masažo, ki odstrani še zadnje sledove uvodnih potovalnih 
taktov … Ostanki starega mesta nas vpeljejo v genialno 
arhitekturo tistega časa - del ohranjene svetovne kulturne 
dediščine UNESCA.

SIGIRIYA IN DAMBULLA
Slikovit osamelec sredi planjave je ena največjih zna-
menitosti JV Azije. Le 40 let prestolnica uporniškega 
princa je danes »landmark« dežele. Doživetje Sigiriye 
pa je nepozabno ne le zaradi zgodovinske in umetniške 
vrednosti, temveč tudi kot sprehod z enkratnimi razgledi. 
Vsekakor je ena izmed točk na zemljevidu sveta, ki jo 
moramo doživeti! Nedaleč so še slovite budistične jame v 
Dambulli, v kateri najdemo najlepšo budistično umetnost 
južno od Adžante. Na poti do tretje šrilanške prestolnice 
spoznavamo ajurvedske začimbe in zdravilne rastline ter 
pripravke. Ajurveda tu sobiva z moderno medicino.

KANDY
V bivši šrilanški prestolnici nas preseneti osvežilen hribo-
vski zrak. Danes je simbol otoka, saj v templju Budovega zo-
ba hranijo najbolj sveto relikvijo. Presenetijo nas tudi energi-
je polni kandijski plesi, tako drugačni od sicer umirjenega in 
počasnega življenja dežele. Tu je tudi najlepši botanični vrt 
Peradeniya, kjer poleg množice eksotičnih rastlin najdemo 
tudi drevo z največjo površino krošnje na svetu! V Kandyu 
smo obdelali otoško zgodovino, s svilo in dragim kamenjem 
pa lahko potešimo potrošniško krizo. Mesto potovalnega po-
čitka, kajti zdaj nas čaka otoška stvarnost. 
Drugi del potovanja je vpet v naravo, tradicijo, vsebinsko 
pa sovpada v kolonialni čas. Potovalni tempo se upočasni, 
po obisku slonjega zavetišča v Pinawelli pa vstopimo v sre-
dogorje in višinski svet manjših cestic – v šrilanško drobovje. 

KITULGALA (naslednja stran!)
Spontanost – najlepši delček otoka. Čudovito v naravo 
vpeto bivališče s šumenjem nad tropsko rečico nam ponu-
ja enkratno priložnost za kopanje v čisti reki, sprehod prek 
visečega mostu po vaškem okolju pa je prava botanična 
ekskurzija … Obiščemo jamo šrilanškega pračloveka in 
džungelski slap, gotovo pa nam v najlepšem spominu 
ostane umirjen rafting, predrami nas stik z vodo in nekaj 
veslanja, ki v človeku vzpodbudi otroško igrivost …

ČAJ IN ADAMOV VRH, MALA ANGLIJA
Čajno kraljestvo – sprehodi po plantažah, tamilske obi-
ralke bombaža, prijeten višinski zrak in enkratni pogledi po 
z jezerci in slapovi prepredenem zelenju. Odpira se duša 
in razposajenost. Odmaknjena, daleč od civilizacije pred 
nami naenkrat vznikne špička – Adamov vrh! Sveta gora 
vseh štirih velikih ver otoka v sebi nosi nekaj mističnega. 
Že pogled nanj je doživetje, vzpon na vrh pa za vsakega 
pravi izziv. Tu se gotovo zavemo dejstva – Šrilanka je otok 
stopnic, kar 4.800 jih je do vrha. Romarska pot, ki jo vsak 
otočan prehodi vsaj enkrat, mnogi v želji očiščenja tudi 
večkrat letno. Naš Maha pa pravi – nor je, kdor enkrat ne 
gre gor in nor je tisti, ki gre drugič.
V »mali Angliji« vstopimo v pravo višavje. Čajne plan-

Idealno potovanje za novince in lagoden prehod v 
svetovno popotništvo, za tankočutne sopotnike z željo 
po »nekaj več«. Potovanje ne vključuje nobenih ome-
jitev in je za vsakogar. Je odlična priložnost za aktiven 
dopust, še posebej v zimskih časih, ko s tropsko toploto 
presekamo zimo. Potovanje lahko podaljšamo z doda-
tnim tednom počitnic ob morju. Priporočamo tudi druži-
nam in starejšim.
Posebna ponudba Doživeta Šrilanka 19 dni - dva dni 
več Šrilanke za nižjo ceno in učinkovit prehod v drugač-
nost. Več na spletni strani.

V hindujski Ramayani je otok prvič omenjen kot 
Lanka, dežela črnih opic in Ravane. Rimljani so jo poznali 
kot Taprobane, bajno deželo dragega kamenja in nepre-
cenljivega bogastva. Arabski trgovci za časa Sindbada 
Pomorščaka so jo poimenovali Serendib – cesarstvo 
dragega kamenja, cimeta in slonovine. Portugalci jo po-
imenujejo Ceilao, iz katerega Holandci izpeljejo Ceylan, 
dokler imena Angleži otoka dokončno ne preimenujejo v   
Ceylon. Sodobno ime neodvisne države se vrača k izvo-
ru – Šri Lanka – blagoslovljena Lanka. 

taže se umaknejo nasadom evropskih vrtnin, Šrilanka se 
umakne angleški arhitekturi, saj so si Lipton in drugi ko-
lonialisti Nuwara Elijo izbrali za svojo tropsko Anglijo. Tu 
nekje, v najbolj odročnih krajih je hudobni Ravanna nekoč 
skril princesko Sito in njeni pokončni drži v čast obiščemo 
majhen hindujski tempelj na poti … Tu je tudi predeloval-
nica čaja, njegov vonj pa nas spremlja še dolgo … Smo 
»Angleži iz kolonialnih filmov«.
Višinske železnice so vedno burile duhove - sestop iz vi-
šavja z vlakom v družbi domačinov in čudovitih panoram je 
zanimivo doživetje. Če nam jo seveda ne zagodejo zamude, 
saj otok tukaj živi svojo brezčasnost, vlaki pa so gotovo del 
otoške stvarnosti. V Elli je zadnji višinski užitek – »vzpon« 
na mali Adamov vrh in enkraten pogled na južno nižavje! 

JUŽNO NIŽAVJE IN MORJE
Vstop v nov svet! Na vožnji po otoški »Etiopiji« se glo-
blje spoznamo z vsebino budizma. A že nas vzdrami vo-
žnja z džipi v nacionalni park, na raziskovanje njegove 
flore in favne. Tu so »obvezni« sloni, menda tudi leopar-
di, ki pa jih še nismo videli. 
Končno vstopimo v obmorski pas južne obale – ri-
bja tržnica in še en budistični biserček, prvo kopanje v 
Indijskem oceanu, najjužnejša točka otoka od koder 
se razteza 6.000 kilometrska morska daljava vse do 
Antarktike. Z nekaj sreče uzremo slovite stoječe ribiče, ki 
v oceanski plitvini čakajo svoj ulov. Za konec pa še Galle, 
največja holandska trdnjava v Indijskem oceanu. Sprehod 
po obzidju in mestecu s čisto kolonialno arhitekturo, to je 
še eden od ostankov svetovne dediščine UNESCA. 
Unawatuna – potovalni počitek, morje, eden lepših zalivov 
na svetu. Sproščeno vzdušje, peščena plaža, toplo morje, 
odlična morska hrana kraljevskih škampov, jastogov in oku-
snih rib, uživanje in počitek … Obiščemo ajurvedsko kliniko 
in si prvoščimo strokovno masažo, ko se dragocena zdravil-
na in lepotilna olja kar cedijo po telesu in nas mastna »mla-
dostnost in zdravje« spremljata naprej v življenje ...

DOŽIVETA ŠRILANKA - TEHNIČNO
Potovanje je lagodno in sproščeno – pravo potovanje 
za sladokusno doživljanje tropske stvarnosti, aktiven 
počitek in umirjeno doživljanje. V prvem delu je bolj tu-
ristično in je prostega časa manj, to je čas spoznavanja 
in vstopa v deželo. V drugem delu pa se doživetvena tro-
benta sprosti, več je narave in spontanosti, več pristnega 
časa in individualnih raziskovanj. 
Poskrbljeno je tudi za potovalno udobje. Sicer manj-
ši in diskretni hoteli so prijetni in nudijo vse, kar sopotnik 
potrebuje. Nikakršnega »trpljenja« ni na poti, le preveč 
ne smemo pričakovati. Veliko je sprehodov in aktivnosti, 
ki se jim lahko tudi izognemo, če tako želimo. 
Na potovanju ni posebnih zdravstvenih omejitev. 
Šrilanka je pogojno malarično območje, vendar večje ne-
varnosti za to ni (za dodatne informacije pokličite), sem in 
tja se pojavijo prebavne motnje (vendar ne v hujši obliki), 
potrebna pa je kvalitetna zaš čita pred soncem. 
Šrilanka je potovalno prijetna preko celega leta, naj-
bolj atraktivna pa je od oktobra do aprila, ko hkrati s poto-
vanjem presekamo domačo zimo, meglo in kratke dneve. 
V glavnem je sončno s poletnimi temperaturami, v osre-
dnjem hribovju včasih tudi deževno in hladno. 



Nisva imela nikakršnih pričakovanj, niti ne nikakršnih 
malomeščanskih šablon. Prepustila sva se doživetju, ki 
nama bi ga namenil Buda…. Odpotoval sem na Šrilanko 
ne da bi vedel kdaj, ne kje se bo zadeva zgodila…čudovi-
to, a za nekatere nepojmljivo!
Pred leti se mi še sanjalo ni o potovanju sredi poletja, 
v času temperatur, ki presegajo normalno telesno tempe-
raturo, z vlago, s katero se počutiš kot škarpena na dveh 
nogah… skratka čista uživancija, a ne? 
Že prvi korak iz letališča v Negombu je bil nekaj po-
sebnega… iz modernega klimatiziranega letališča smo 
preko izhodnih vrat stopili na »drugi planet«, zdelo se mi 
je da prestopam nekakšen Stargate… še sanjalo se mi 
ni, kaj vse me čaka… Buda, stupe, čaj, pijavke, sinhalšči-
na, tamilščina, oceanski valovi, čudaške opice kradljivke 
(ki so mi pomagale »pospraviti« zajtrk v Sigiriji), kaj še… 
aja poroka… to še pride! Vznemirljivo! 
Mesec kasneje, ko nastaja ta prispevek, mi je vse bolj 
jasno o sinhalski kulturi, jeziku (ki ga sicer ne bom nikoli 
razumel, ampak tudi finščine ne razumem, a si iz tega ne 
delam problemov). Pa vendarle si ne morem kaj, da se ne 
vprašam, kako smo se znašli sredi festivala Posom Poya ali 
praznovanje polne lune in pri tem bili edini belci daleč nao-
koli… predstavljajte si 20.000 Šrilančanov in 17 Slovencev 
(?!)… Ne opice… mi smo bili atrakcija večera, le da tega 
nismo vedeli. Super! Čisto v stilu OTC-ja! 
Pa avtobus… oh ja… nekaj posebnega v primerjavi z 
njihovim CTB (Ceylon Transport Board – javni prevoz). 
Torej moderen avtobus (?!), kjer je potrebno klimatsko 
napravo zaganjati kot motorno žago, s to razliko, da se 
motorna žaga prej spravi v pogon! Tehnološko!
Stupe, templji, veliki Buda, komarji (priznati moram, da 
je strah pred njimi odveč…), vse to je bila iniciacija v naji-
no skupno življenje… jah no, še pijavke so mi prej malce 
spile kri ob reki Kelany… Hudobnež lahko poreče »tako 
da boš vedel, kako zgleda, če ti kdo pije kri«! 

* * *
Dogodek je bil »za vogalom« oz. bolje rečeno za hiši-
co ob reki s tremi stenami. Pa prav ste razumeli – četr-
ta stena je bila nevidna eksotična zastirka, prepletena z 
džunglo, žuborečo reko (ki me je včasih spominjala na 
Sočo, le da ima le-ta kakih 10 stopinj manj sredi poletja), 
tropskimi drevesi in nešteto malimi živimi bitji (o katerih 
niti ne razmišljam….). Skratka, kakor piše v programu 
– najbolj doživeti del potovanja. Kot zanimivost, pa le to: 
najin WC je bil cca. 3 metre pod spalnico… pa poizkusite 
če ne verjamete! Robinzonsko! 

Šrilanka je danes znana tudi po sporih med budističnimi 
Sinhalci in hindujskimi Tamilci. Le ti so omejeni na sever-
novzhodni del otoka, kamor naša potovanja ne zaidejo. 
Dežela je varna in prijetna, morda je prav zdaj pravi čas 
za njeno doživetje. Ko se bodo vanjo spet zgrnile turistične 
trume, bo velik del njenega čara odšel za vekomaj. 

Na začetku potovanja sem bodoča mladoporočenca 
še enkrat vprašala, ali ostajata pri dogovorjenem na-
črtu. Odgovor je bil – DA in stvar je bila zdaj dokončna. 
Poroka bo torej na neobičajnem mestu, ob neobičajni uri, 
na neobičajen način – po naše. Program potovanja je bil 
poroki naklonjen. Mlada dva sta si v Kandyu lahko kupila 
poročni obleki – čudovit sari za mladenko in šalvar kamiz 
(široke hlače s tuniko) zanj. 
Prišel je »The Day«. Ženinu sem zvečer pred poročnim 
jutrom povedala, da pride zjutraj ob 7h gospa iz vasice za 
pomoč pri oblačenju in ličenju neveste. Ob ženinovi reakciji 
sem dobila občutek, da Kitulgala – vasica v višinskem delu 
otoka v vzdušju lesenih hišk ob šumeči reki Kelani sredi trop-
skega pragozda - ni ravno videti kot njun »sanjski« kraj … v 
primerjavi s tipičnimi predstavami o šrilanškem raju tropskih 
peščenih plaž, posejanih s kokosovimi palmami in bučanjem 
valov. Vendar to je to – to je presenečenje! 
Naslednje jutro je vaška gospa poklicala najprej ne-
vesto. Treba jo je bilo naličiti, okititi in ji sari zavezati na 
prav poseben – poročni način. Po dobri uri je poklicala 
ženina, ki je bil gotov veliko prej. Medtem se je skupina 
sopotnikov – svatov – ravno zbirala ob zajtrku v opravi 
za rafting, ki smo imeli v načrtu za tisto dopoldne. Tudi 
matičar - gospod v zrelih letih, ki je pripotoval iz 6 ur od-
daljenega kraja - je že vneto pisal v poročno knjigo in 
zbiral podatke, ki sva mu jih z lokalnim vodnikom Maho 
prevajala iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v 
sinhalščino. Zabavno, ni kaj!
Ni trajalo dolgo, ko nas je lastnik lesenih hišk pozval, da 
je vse pripravljeno in lahko začnemo z obredom. Ženin 
mi je v roke porinil kamero in že sem snemala mlada dva, 
ki sta se po lesenih stopničkah spuščala na obrežje reke. 

Po večerji na ta mehko-avanturistični dan, pristopi k 
meni Sara (vodnica) in pravi: »Jutri ob devetih se poroči-
ta!« Kaj bi komentiral… zadeva je bila malo rečeno odbita!
Zjutraj vstanem v skoraj normalen dan, obrijem se, saj 
se spodobi na poročni dan in krenem na zajtrk… nihče 
od sopotnikov ne ve, čemu bo priča čez kako uro. Natašo 
so uro pa pol lišpali, oblačili v tradicionalni sari in postala 
je prava lokalna lepotica… moj sarong sem oblekel v pi-
člih dveh minutah…
Zabava za sopotnike se je začela. Zame in za Natašo 
pa kar precej resen korak v skupno življenje. Ne bi si mo-
gel predstavljati boljšega! Da pa ne bi primanjkovalo za-
nimivosti, je organizator poskrbel, da do zadnjega nihče 
od sopotnikov ni dvomil v to, da gredo na rafting – tako 
sva imela svate kar v kopalkah! Cel smeh!

Tam smo najprej prižgali svečke za srečo in dolgo življe-
nje mladoporočencev, potem pa smo ob žuborenju reke 
poslušali zaobljubo ženina in neveste. Radovedne glave 
svatov – naših sopotnikov in naključnih domačinov – so 
se zgrinjale k mizi, na kateri nas je čakala šrilanška po-
ročna torta – riževe kocke in šop slastnih banan. 
Po izmenjavi prstanov in poljubu smo se veselo ma-
stili s poročno torto, medtem pa so mladima že oblačili 
rešilne jopiče za spust s čolnom po reki. Še posip s cve-
tjem in že sta plula vzdolž reke in nam mahala v slovo. 
V vsej hudi preproščini, v veličastnosti narave – šume-
nje reke, svežina tropskega gozda in pesem tisočerih ptic, ki 
so delile lepoto tega dogodka z nami – naključnimi svati – je 
bilo res lepo in ganljivo. Meni, ki me rado zanese, so stopile 
solzice v oči, a me je prizemljila pomembna naloga – snema-
nje poroke. Uspela sem se zbrati in posneti lastnika hišk pri 
žvečenju betlovega lista ter pričakati mlada dva ob vrnitvi.
Nevesta je še vrgla poročni šopek v zrak in ulovili sta 
ga kar dve potnici hkrati. Kdo ve, morda bomo naslednjič 
v Kitulgali poročili kar obe?
Ta dan je bil res vrhunec našega potovanja. Pravljični 
poroki je sledil še čudovit rafting po reki in popoldanski 
sprehod do džungelskega slapu – osvežitev za dušo in 
telo. Po izrazih na obrazih mladoporočencev bi rekla, da 
sta bila zelo zadovoljna. Nista točno vedela, kako naj bi 
bila poroka videti, sta pa točno vedela, česa si ne želita. 
Velikokrat je že to dovolj. 
Ayubowan – dolgo in srečno življenje, draga ženin in 
nevesta. Naj vaju brzice in tokovi po reki življenja krepijo 
in dajejo smisle vajini skupni poti. Reka Kelani pa čaka na 
nove iskalce izzivov in kdo ve, morda že na naslednjem 
potovanju preseneti koga izmed vas.              Sara

Ni še konec dneva – to bi morali videti – poročni par v 
tradicionalnih pidžamah, ops sariju in sarongu, ki jih opr-
tajo v reševalni jopič, vržejo v raft in poženejo po deroči 
reki… na raftu piše: »Just married«, za raft pa privežejo 
pločevinke v stilu ameriške poroke. To je bil dan, ki ga 
dejansko ne bo nihče izmed prisotnih pozabil. 
Tudi ime kraja in reke nama bosta ostala v večnem spominu.

* * *
Potovanje se je nadaljevalo v najlepšem vzdušju… 
v državi oz. otoku večne pomladi… to kar si zame in za 
Natašo tudi želim: da bi najina skupna pot ostala prav ta-
ko v večni pomladi… saj veste; to je čas zaljubljenih!
Hvala Oskarjevci!

Damjan in Nataša



Ko človek zapusti aktivno obdobje življenja se naen-
krat vse spremeni. Otroci so pri kruhu in na svojem, pre-
živetvene skrbi so v glavnem mimo. Okolje nam daje vse 
bolj vedeti, da lahko živi samostojno in brez nas - mi smo 
na svojem, zdaj je spet čas, da se posvetimo sebi in na-
redimo nekaj zase… Da udejanjimo poslanstvo zrelega 
obdobja, zaužijemo njegov smisel in poslanstvo. Včasih 
je to kruto spoznanje, a življenje reže svojo pot … Spet 
smo vse bolj prepuščeni sebi, spet iščemo svoj pomen v 
družbi, smisel zrelih let!
Nekateri padejo v »črno luknjo« preteklosti – neka-
ko preživeti do smrti. Nehvaležna vloga, v kateri je vse 
najlepše že za nami, nas pa čaka mukotrpno čakanje na 
trenutek odrešitve. Črn darvinizem preteklosti, v katerem 
je smisel življenja le preživetje in reprodukcija vrste. Če 
ga sprejmemo, smo svoje že opravili in so starejša leta 
le nepotrebno breme, ki ga moramo pokorno živeti. Tako 
je bilo v dobi naših dedkov in babic, ki so na zapečkih 
hrepeneče čakali na drobne pozornosti in obujali spomi-
ne na svetlo preteklost.
Zdaj pa je drugače – moderna doba je tudi zrelim letom 
podarila možnost - zrela leta so lahko KRONA in vrhunec 
življenja! Zrela leta so življenjski cilj, šele v njih se strne 
vse, kar se je tekom aktivnega življenja kopičilo v nas. Vse 
življenje se torej pripravljamo na vrhunec zrelih let! Kdor 
z njimi nima kaj početi, ta je življenje vrgel proč! Možnost 
torej je – aktivni jo živi, pasivni se prepusti staremu …
Ta priložnost je nova in naši sopotniki ste prve ge-
neracije, ki lahko sploh pomislile na to, o čemer so naši 
dedki lahko samo sanjali. Nobene zgodovinske izkušnje 
ni, nobenega vodila, ki bi nas popeljala v smisle zrelih 
let. Celo nasprotno – v glavah imamo lastne izkušnje 
babic in očetov na verandah, preteklo vlogo starejših, ki 
so se morali vdati letom in starosti, KER JE TAKO PAČ 
ŽIVLJENJE! Mi pa smo tisti, ki to lahko spremenimo!
Tu se znajdemo pred vrhunskim izzivom – treba je 
ODKRITI smisel ter aktivno življenje zrelih let. Priložnost 
naših generacij, da lahko orjemo ledino in postavimo te-
melje novi dobi … skupaj lahko zastavimo novo in svetlo 
pot, po kateri bodo hodili naši sinovi in vnučki. To je naj-
več, kar lahko zapustimo naslednjim rodovom.
Zgrabimo torej naše poslanstvo! Mi smo tisti, ki v gla-
vah naših potomcev lahko ustvarimo slike hirajoče in gr-
de starosti, ki odvisna od drugih prosi za nekaj usmiljenja 
in pozornosti. Ali pa ustvarimo sliko žilavega herojskega 
zrelega obdobja, ki ga bodo občudovali in nas z veseljem 
posnemali. Zanamci bodo živeli z izkušnjo nas v njih – mi 
iz njih ustvarjamo hirajoče starce prihodnosti ali pokonč-
ne zrele ljudi z iskricami v očeh. Mi smo tisti ki določamo, 
ali se bodo zanamci prihodnosti veselili ali se je bali. 

* * *
Kako najti smisel zrelih let? Ni pravil, vsakdo zdaj išče 
po svoje. Znotraj naše civilizacije in domačega življenja 
ni veliko prostora za to. Obstoječo miselnost je treba pre-
seči in jo nadgraditi, sicer se v njej lahko izgubimo. Nekaj 
je gotovega - ledina je za vsakega in vsakdo v sebi nosi 
plug za njeno oranje. V Agenciji Oskar imamo veliko izku-
šenj in vzorov – zastavljena so tudi izhodišča. Vse je torej 
pri roki, le orati moramo začeti!

PRVA SLIKA: moja babica, ki je doma vsaj deset let 
čakala na odrešitev in ji je bil največji dogodek nedelj-
ska maša. 
DRUGA SLIKA: sopotniki in sopotnice – svetovni popo-
tniki, ki na avanturističnih potovanjih nemalokrat pred-
stavljate gonilno silo naših skupin! Podobna starost, a 
dva prizora.
Če ne bi videl vas, dragi sopotniki, bi mi ostala le vizija 
moje babice – starosti bi se bal in bilo bi me strah. Na 
vse kriplje bi se je otepal in se oklepal »večne mlado-
sti«. Starost bi skušal izriniti iz misli. Ko bi me enkrat 
presenetila, bi jo živel tako, kot moja babica.
Vi, dragi sopotniki, pa ste mi odprli drugo pot – zdaj 
vem, kaj hočem! Vzor ste mi in učim se od vas. Zaradi 
vas vem, da je to mogoče in da se splača boriti. Že zdaj 
je življenje bogatejše, z nekaj sreče se tudi moja zrela 
leta zgodijo kot višek in krona življenja. Veselim se jih. 
Hvala vam, da vas poznam.

Starejši sopotniki si lahko privoščite potovalne užitke, 
ki so mlajšim generacijam večkrat omejene. Kajti obilje 
časa je danes privilegij in v zahodni Evropi tudi že glavni 
kriterij kvalitete življenja. Izkoristite priložnost!
Zakaj ne bi poizkusili s tedenskim ali dvo-tedenskim oddi-
hom npr. na turški rivieri. V vsem udobju 5* ter z vsem vklju-
čenim (hrana, pijača…) so cene že od 349 EUR dalje, za 
dva tedna pa udobja in užitka pa odštejete komaj 499 EUR! 
Že sprememba, prijetna klima za sprehode in dejavnosti, po-
leg tega pa si lahko ogledate in doživite tudi veliko zanimive-
ga. Zimo lahko presekate na dvoje, življenje je lepše… 
Če se odločate za krajše turistično potovanje poiščite 
odhode okoli glavne sezone – velikokrat so cenovno ugo-
dnejši, skupine so manjše in vzdušje je prijetnejše. Tako 
so za starejše aktualna potovanja pred- in po- oktobrskih 
počitnicah, novem letu, prvem maju…
Vse bolj atraktivna izbira je temeljit presek hladnih zim-
skih dni z daljšim potovanjem v tople kraje. Idealen čas 
za to je november in prva polovica decembra, pa tudi cel 
januar, februar tja do marca. S tem ubijemo dve muhi na 
en mah – zima je krajša, klima je ugodna in daljša poto-
vanja so človeku prijaznejša in lagodnejša. Po potovanju 
si lahko privoščite še teden ali dva počitnic kje ob morju 
(ki ne dodaja bistveno k končni ceni), s tem pa potovanje 
kronate s počitkom in dodatnim užitkom. 

Starejši sopotniki radi potujete izven glavne sezone, pri 
tem pa lahko uživate v ugodnejših cenah, privoščite pa si 
lahko tudi daljša in bolj človeku prijazna potovanja v manj-
ših skupinah ter izven turistične gneče. S tem udarite že-
bljico na glavico – po ugodnejših pogojih doživite VEČ!

Starejši sopotniki se velikokrat zberete v skupino znan-
cev in prijateljev – uživate v že znani družbi in svoje od-
nose dodatno gradite. Pri tem pa vam potovanje veliko-
krat lahko še bolj prilagodimo. Manjše ali večje skupine 
znancev na poti so vedno prijetne. 

ZIMSKA TURŠKA RIVIERA V 
HOTELU 5* Z VSEM VKLJUČENIM 

ŽE ZA 349 EUR (1 TEDEN) 
OZ. 499 EUR (2 TEDNA).

Smisla zrelih let gotovo nima smisla iskati v »fiziki«. 
Polni smo življenjskih izkušnenj, znanja, razmišljanj in do-
živetij, ki jih za časa aktivnega življenja nismo imeli časa 
preglodati, strniti v skupek – MODROST. Zrela leta pa so 
čas, ko to lahko storimo - dejstva in množico podrobno-
sti lahko strnemo v spoznanja, le to pa vodi vse globlje v 
svet vsebin – duševno sfero. Kot pravijo indijska mišljenja 
– mladost je namenjena učenju, aktivna leta so namenje-
na ustvarjanju, zrela leta pa so namenjena duhovnosti.  
Gotovo je modro skrbeti za dobro kondicijo – vitalnost 
in energijo, gibljivost in aktivnost – da ostajamo z žarom 
v očeh. Ohranjevati moramo sodobnost in življenjsko bar-
vitost. A vse to je le OSNOVA, kajti šport zaradi športa, 
delo zaradi dela, zabava zaradi zabave in izobraževanje 
zgolj zaradi izobraževanja hitro izgubi svoj čar, če s tem 
nimamo kaj početi … In se spremeni v vrhunsko poslan-
stvo, če vsemu temu vdihnemo smisel in pomen. 

Za sredozemske destinacije (Turčija, Egipt, Bližnji 
Vzhod, Libija in Maroko) so idealni meseci za starejše 
sopotnike gotovo september in oktober tja do sredine no-
vembra, saj so temperatu re za potovanje takrat najboljše 
in se vzdušje tudi v turističnih krajih umirja. 
Za vse začetnike, ki bi se prvič preizkusili v daljših 
potovanjih je enkratna priložnost »Po uhojenih poteh« 
Zahodne Turčije, ki poteka še preko celega septembra 
in oktobra. Tudi Egipt – »Od Faraonov do Beduinov« je 
prijeten uvod v močnejša potovanja. Od daljnih destina-
cij pa sta »uvajalni zimski potovanji« gotovo »Doživeta 
Šrilanka« ter »Indija Koromandija«. Za uvajanja so goto-
vo primerne vse naše »trojke«. Od zimskih avanturistič-
nih štiric je »najmehkejši« »Sulawesi«. 
Za vse pa, ki ste že »zabredli« v mehko popotništvo 
– je tu gotovo Severna Indija, Jemen, Irian Džaja in 
Madagaskar – močnejša potovanja v bolj odmaknjene in 
značilno drugačne kraje. 

Zato so dušna potovanja čudovita priložnost za zrela 
leta. Vključujejo skrb za dobro kondicijo, vitalnost in bar-
vitost. S spoznavanjem drugačnosti in neznanih dežel 
presegamo domače miselnosti in se bogatimo z novimi, ki 
nam kot dodatna zrcala pomagajo pogledati sebe v njih … 
Presenečeno odkrivamo naše nove in prej skrite kotičke, 
zmožnosti in kvalitete, ki so v domačem svetu vse preveč 
samoumevne in zanemarjene. 
Ni važno, koliko jo bo kdo od nas prehodil. Pomembno 
je, da po poti hodimo in raziskujemo! Skupaj je ledino laž-
je orati, skupaj smo močnejši. V sproščenih popotniških 
pogovorih prenašamo lastna odkritja sopotnikom, v spre-
jemanju izzivov pa smo eden drugemu primer. Povsem 
možno je tudi, da v odročnih kotičkih sveta najdemo nove 
poglede na svet, veliko bolj naklonjene zreli dobi. V njih 
pa tudi inspiracijo in vodilo za domače življenje!



Potovanja in odkrivanja novih dežel so dragocena 
iskrica, ki neverjetno popestri domače življenje. Prijetno 
in doživeto pa je združeno s koristnim, saj potovanja 
pomagajo iskanju samega sebe. Človeku prijazna poto-
vanja Agencije Oskar so kot naročena za to! So pestra, 
doživeta in aktivna – na njih res lahko ne le opazujete, 
temveč neznane dežele resnično doživite. Še posebej to 
velja za starejše sopotnike, ki na potovanja vstopate bolj 
sproščeni. Potovalna doživetja postanejo glavna inspira-
cija domačemu življenju. 
Za potovalno varnost in posluh za sopotnika so izje-
mnega pomena naši vodniki. So zaupanja vredni sopotniki, 
ki so vam vedno na voljo z nasvetom ali v pomoč. Z Agencijo 
Oskar lahko potujete četudi še nikoli niste potovali in ne zna-
te nobenega tujega jezika! Predvsem pa vam znajo deželo 
predstaviti tudi iz lastne izkušnje – ne le zgodovino in zna-
menitosti, temveč tudi drugačno miselnost in vsakdanjost.
Na iskrivih »človeku prijaznih potovanjih« tudi ne 
manjka izzivov, v katerih starejši sopotniki še posebej ra-
di uživate. Sopotniška družba je pri tem kot veter v hrbet, 
skupaj doživljamo lažje in močneje – velikokrat ste prav 
starejši presenečeni, kaj vse zmorete! Naša potovanja 
krepijo samozavest tudi za podvige v domačem življenju. 
Preseganje samega sebe je strast, še posebej izrazna 
pri starejših. In ta še toliko slastnejša, ker naša potovanja 
odlikuje OBČUTEK ZA PRAVO MERO. Ničesar ni preveč 
ali premalo - nobenega pretiravanja ni, ki bi se ga človek 
moral bati. Tudi avanturistična potovanja so tankoču-
tno pripravljena in velikokrat preizkušena - so dinamična 
in aktivna, a s pravo mero in alternativnimi možnostmi. 
Preizkušeni so hoteli, sprehodi in doživetja – vodniki pa 
vam svetujejo, če slučajno kaj ne bilo primerno za vas. Le 
diskretno jim zaupajte vašo morebitno težavo, pa vas bo-

Starejši sopotniki se težje odločate prvič vstopiti v svet 
potovalnih moči. Agencija Oskar ima dovršen sistem pre-
hajanja, po katerem varno in stabilno vstopate v svetov-
no popotništvo (članek Z nami v svetovno popotništvo).

Nesmiseln je predsodek, da starejši ne morejo 
potovati češ, da so potovanja preveč naporna ali da 
obremenjujejo skupino. Sopotnik v zrelih letih je pri nas 
vedno dobrodošel, pomoč in sodelovanje ter posluh za 
posameznika sta temelj sopotništva Agencije Oskar. 
Tudi z zlomljeno nogo se lahko prepotuje Sulawesi! Le 
kakšne potovalne dogodivščine se je treba odreči. V 
primeru večjih zdravstvenih težav ali omejenega giba-
nja se posvetujte z agencijo. 

Na mojo prvo organizirano potovalno izkušnjo me 
je vzel dedek. Izmed mnogih potovanj jo imam v spo-
minu kot bi bilo včeraj. Občudoval sem dedka, ki je 
velikokrat držal družbo pokonci in njegovo znanje, ko 
mi je razlagal svoja razmišljanja, antične zgodbe in na 
preprost način osvetljeval grška božanstva. Takrat sem 
se prvič peljal z letalom. Zaželel sem si, da bi bil kot on, 
da bi tudi jaz toliko vedel. Vse te zgodbe v sproščenem 
potovalnem vzdušju so me verjetno navdušile, da sem 
se pozneje tudi sam spravil nadnje. Morda bi bil danes 
moj dedek ponosen name, kot sem jaz nanj!

do pozorno spremljali. Potovalnim izzivom se vedno lahko 
tudi odpovemo, če smo utrujeni ali čutimo, da nekaj ni za 
nas. To je del popotniške svobode naših potovanj – naj si 
vsakdo vzame tisto, kar je vrhunec njegovega trenutka!
Starejši sopotniki izjemno cenite skupinsko dinamiko, 
sproščenost in povezanost naših skupin. Četudi potuje-
te sami, niste nikoli sami. Hitro se ustvarjajo nova prija-
teljstva, ki nas bogatijo globoko v domači čas. Starejši 
ste velikokrat primer mlajšim, z življenjskimi izkušnjami 
in razumevanjem ste spoštovani del skupine. Z lastnim 
primerom učite mlajše doživljanja, odprtosti in uživanja v 
trenutku, kot tudi sprejemanja potovalnih izzivov. 

Slab teden sem doma, prišla sem k sebi, čeprav se 
vedno v sanjah potujem po puščavi, med Kirgizi, med 
lepotami in se tudi soočam z raznimi tegobami na poti. 
Čudovite sanje, saj je bila resničnost fantastična.
Tako kot si napovedal, veliko je bilo hoje po robu vzdržlji-
vosti, toda vse je bilo poplačano z lepotami in dogodki, ki so 
se vrstili z neponovljivo naglico. Toliko lepega, ko ti zastaja 
dih, in toliko novega, da glava  ne more sprejeti vsega! To 
se ne dogaja vsak dan in tudi ne na potovanjih. Niti sekunde 
se nisem srečala z dolgočasjem. Sedaj vem, kaj zmorem, in 
samozavest za premagovanje naporov se je dvignila. 
Ne morem pozabiti obeh puščav – Gobi in Taklamakan, 
še manj pa Pamirsko gorovje z jezerom Karakul. Pa prija-
znost Ujgurov, Kirgizov in Tadžikov. Še manj bom pozabi-
la obvezne uporabe palčk namesto žlic, vilic in nožev. Že 
prvi dan v Šianu sm o bili »žrtve«, ko smo si naročili juho 
z nudli. palčkami po juhi, da smo ulovili kak rezanc.
Sporazumevanje s Kitajci pa je bilo nasploh na višku. 

Sopotnik je pokazal na ribo, na mizo pa dobil kup pečene 
jagnjetine. Jaz sem zahtevala vilico in sem jo tudi dobila, 
toda najmanj dvajset ljudi okoli mene me je gledalo kako 
jem z za njih novim orodjem. Drugič, ko se nismo mogli 
nič zmeniti, smo se poslužili naročanja jedi po številkah, 
kajti vse ostalo je bilo v pismenkah. V veselje vseh, ki smo 
ubrali tak način, je bila prinesena hrana zelo dobra – na 
mizo so prihajale jedi, ki jih drugače nikoli ne bi okusili.
Neverjetna je bila tudi vožnja s taksiji v Kašgarju. 
Taksistu, ki bi nas moral zapeljati v center, se ni dalo nič 
dopovedati. Spromnili smo se, da ima center mošejo in 
mu govorili, da želimo v mošejo. Taksistu pa ni bilo nič 
jasno. Nakar smo sklenile roke k molitvi, pa je bil problem 
v trenutku rešen. Celo naznanil je, da je musliman in da 
hodi tudi on moliti tja.
Takih in drugačnih dogodkov je bilo veliko, da ne go-
vorim o tovarni svile v Hotanu (z nekaj malo sviloprejkami); 
žadom, ki ga pridno zamenjujejo z navadnim kamenjem; s 

Odprti in komunikativni, željni znanja, potovanj in 
odkrivanja neznanega – iščemo nove sodelavce. 
Zaželene so izkušnje, a pomembna je srčnost in veselje 
do dela z ljudmi ter želja po osebnem razvoju in »nekaj 
več«. Nov ciklus se začenja januarja 2008!
Agencija Oskar je razvila vodniško šolo, ki uspo-
sablja za osnovno vodniško delo ter ga nadgrajuje z 
znanji in izkušnjami ter človeškim odnosom za vodenje 
»človeku prijaznih potovanj«. Vodniška šola se začenja 
v januarju 2008 z namenom, da kandidate do poletja pri-
pravi za kvalitetno vodenje. Šola bo potekala v dveh delih 
– teoretično in praktično na terenu. 
Priporočljivo je, da imajo kandidati vsaj nekaj prakse 
iz klasičnega turističnega vodenja, ki je dobra podlaga 
za hitrejše napredovanje. Dobrodošle so tudi lastne po-
tovalne izkušnje ter široka splošna izobrazba, predvsem 
na humanističnem področju. Veselje do potovanj, dela z 
ljudmi ter želja po osebnem razvoju ter prizadevnost pa 
so temelji, na katerem se gradi »človeku prijazno voden-
je« Agencije Oskar. 
Vodniška šola olajšuje pridobivanje licence 
turističnega vodnika, saj podaja vsa osnovna teoretično 
znanje za opravljanje poklica.
Informativne prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. 
Prijavite se lahko po mailu na naslov: info@agencija-oskar.
si, ki mu priložite kratek življenjepis z eventualnimi izkušnjami. 
Na osnovi prijave se dogovorimo za osebni razgovor.

pitjem dobrega vina iz sredine puščave – Turpana. Že sa-
mo spoznanje, da tam raste vinska trta, je neverjetno. 
In kako se znajdejo Kitajci?  Na cestah v delu ne nastavi-
jo sto znakov omejitve, pač pa nasujejo kup kamenja, da ja 
ne moreš prek. Čez prehod preko železniških tirov položijo 
po dva zajetna ležeča policaja, da se moraš ustaviti. Na ku-
pih lubenic nastavijo megafone, da ti sami ogovarjajo stran-
ke k nakupu. V mesnicah na prostem pa smo videli majhne 
vetrnice na baterije, ki s kroženjem odganjajo muhe. 
Ne smem pa pozabiti izredno dobrih cest, še posebej 
skozi puščavo Taklamakan, na obeh straneh poraščeno 
z zelenjem, ki ga vsakodnevno zalivajo, vsakih nekaj 
kilometrov pa je zidan objekt s pitno vodo z osebjem, ki 
znajo nuditi pomoč.
Vse to sem spet doživela na tvoji turi in seveda vse tisto, 
kar je bilo zapisano v programu. Hvala ti za vse, še posebej 
za vsakodnevne nasvete za pokrivanje glave v puščavi ali na 
višini, opozarjanje na pitje vode itd. In hvala, da smo preživeli 
na zibajočih kamelah, katerih jahanje nas je nekatere starejše 
dotolklo, a ne tako, da bi jih hoteli pozabiti – ravno nasprotno, 
kar je bilo, bi z veseljem še enkrat doživeli!             Cilka

Vse večkrat pa dedki in babice s seboj pripeljete tudi 
vašega vnučka ter mu omogočite doživeti drugačnosti, ki 
jih morda drugače ne bi mogel izkusiti. S tem svojim dragim 
poklonite neverjetno bogastvo, ki ga spremlja skozi življenje. 
Naše skupine so odlična priložnost, saj otroci postanejo naše 
skupinsko veselje, vodniki pa tudi skrbno pazijo nanje – vaša 
skrb za vnučke na potovanju nikakor ne more biti breme. 



Tibet vleče. Dežela na strehi sveta je v svoji odmaknjenosti 
do danes zadržala samosvoj ritem in življenje, ki nas polni z 
občutkom oddaljenosti in mistike, duhovnostjo in enkratno 
zanimivostjo. Najvišja dežela na svetu nas sooči z neverjetno 
svetovno kulturno dediščino ter »izgubljenimi« kraljestvi geo-
grafsko na neprehodni poti med dvema svetovoma – Indijo na 
jugu in Kitajsko na severu (katere del je dežela danes).  
Tibet se izjemno hitro spreminja. Železnica do Lhase je 
v deželo pripeljala mase domačih turistov, ki bodo v nekaj 
letih spremenili obličje dežele. Moderne ceste proti zaho-
du pa bodo deželo in njeno samobitnost odprle širokim 
množicam. Tibet je treba obiskati čim prej – in doživeti 
nekaj, kar bo neizbrisno hitro odšlo iz našega planeta.
V končni pripravi sta dve potovanji – Doživeti Tibet in V 
iskanju Šambale. Tretje potovanje - Turistični Tibet 10 dni 
pa bo ugledal luč sveta do konca leta. Pripravimo pa vam 
lahko tudi »Tibet po želji« v obliki individualnih potovanj. 

»DOŽIVETI TIBET« – 13-16 dni
»Doživeti Tibet« (stopnja 3 – doživeto potovanje) vas 
bo popelje iz Katmanduja po slavni transhimalajski ma-
gistrali proti Lhasi. Na poti ne bo manjkalo lepih pogledov 
in doživetij dežele, glavni poudarek pa bo na vsebinskem 
spoznavanju kulturnozgodovinskih spomenikov, življenja 
in dežele. Posvetili se bomo neverjetni Lhasi, obiskali vse 
pomembnejše samostane in si privoščili tibetansko medi-
tacijo, vse skupaj pa bomo prepletli z naravnimi lepotami.
Potovanje se bo gibalo »znotraj dostopnosti«. Ne bo 
večjega odstopanja od turističnega udobja, čeprav se 

Po letošnjem raziskovanju vam lahko povem le sledeče: 
Tibet je potovalni dragulj, ki ga popotnik skoraj mora 
doživeti. Vajen vsega lepega in hudega sem se spet 
znašel pred samim seboj – spet sem naletel na lastne 
meje dojemljivosti in se soočil z novimi nepredstavlji-
vostmi. Močno priporočam, da temeljito premislite o 
Akciji 2008!! Lahko se zgodi, da bo predvsem »V iska-
nju Šambale« postalo potovanje vašega življenja!

Tibetu na Tibetu seveda ne moremo izogniti. Potovanje 
bo ostalo v okvirih naših trojk. 
»V ISKANJU ŠAMBALE« – 22-24 dni:
Tritedenska petica pa je zadetek v črno vrhunskega 
avanturizma in izjemna priložnost – potovanje vas zape-
lje v neokrnjeno kraljestvo zahodnega Tibeta in visoke 
Himalaje – doživimo bazni tabor Mt Everesta, se podamo 
na koro okoli svetega Kajlaša in poiščemo izgubljeno kra-
ljestvo. Potovanje bo v celoti potekalo z džipi, večinoma 
bomo spali v dobro organiziranih taborih…

»DOŽIVETI TIBET IN V ISKANJU ŠAMBALE« - 28-35 dni
Idealna je kombinacija obeh potovanj, ki gotovo predstavlja 
potovalni vrhunec, saj bo »Doživeti Tibet« odlična vpeljava 
in aklimatizacija v potovanje »V iskanju Šambale«, ki je še 
posebej močno in doživeto po temeljiti vsebinski pripravi. 

NASVET:
Idealen čas za potovanja po Tibetu je v maju in juniju. 
Vreme je običajno lepo, pomlad pa posuje Tibet s pra-
vljičnimi rožnimi odejami, ni množičnega turističnega na-
vala, cene so nižje. Kdor le more, naj razmišlja o odhodu 
1, 2, 3 in delno 4. 
Poletje (julij, avgust) je v Tibetu visoka sezona in višje 
cene ter večja gneča turistov. To je bolj deževno obdo-
bje monsuna, kjer je predvsem v okolici Lhase več dežja 
– običajno proti večeru, vendar lahko tudi preko dneva. 
Kljub temu so potovanja povsem izvedljiva – saj je prav 
to čas, ko Tibet obišče največ ljudi. To so odhodi 5 in 6, 

odhod 7 pa je delno že izven monsuna in glavne sezone. 
Septembra in oktobra je v Tibetu še ugodno in lepo vre-
me, srednja sezona pa ima tudi manj turistične gneče in 
zmerne cene. To so odhodi delno 8, 9, 10 in 11. 
Vsekakor pa naj velja priporočilo - če niste vezani na 
poletne počitnice, razmislite o prvih štirih odhodih!!

NAPOR IN POSEBNE ZAHTEVE:
»Doživeti Tibet« nima posebnih omejitev in je namenjen 
vsakomur. »V iskanju Šambale« pa je vrhunska pustolo-
vščina, prav tako pripravljena za vsakogar, zelo priporo-
čljiva pa je dobra fizična pripravljenost. Potovanje ni bog 
ve kako naporno ali nevarno, vendar je veliko gibanja po 
naravi in velikih višinah, taborjenja in doživetij. Čeprav se 
na potovanju lahko odrečete določenim izzivom (pohod 
okoli Kajlaša…), pa je dobra fizična pripravljenost temelj, 
ki povečuje doživetja Zahodnega Tibeta. 

Tabela predloženih odhodov:
Odhod 1 25. apr Doživeti Tibet
Odhod 2 10. maj V Iskanju Šambale
Odhod 3 31. maj V Iskanju Šambale 
Odhod 4 28. jun Doživeti Tibet 
Odhod 6 12. jul V iskanju Šambale 
Odhod 7 02. avg V iskanju Šambale 
Odhod 8 23. avg Doživeti Tibet 
Odhod11 18. okt Doživeti Tibet 

Rezervni odhodi v sept. in oktobru:
Odhod 9  06. sept V iskanju Šambale 
Odhod10  27. sept V iskanju Šambale 

KAKO NAPREJ?
Akcijo Tibet 2008 smo zastavili v sodelovanju z vami! 
Da se izognemo negotovosti, vas pozivamo, da premisli-
te in nam sporočite vaš povsem neobvezen interes. Že v 
oktobru ali novembru vas bomo pozvali na predstavitev 
potovanj. Prvi prijavljeni do novega leta bodo imeli po-
sebne ugodnosti, prednost pri tem pa imate seveda člani 
Agencije Oskar.  
Premislite, pokličite in nam sporočite. Potem pa po-
čakajte, da vam cel projekt temeljito predstavimo. Tibet 
2008 je enkratna priložnost! Premislite in pokličite!



Umirjene temperature, toplo Sredozemsko morje, ču-
dovito za sprehode in doživljanja, dolgi topli večeri.... Ni 
več turistične gneče; domačini so bolj sproščeni. 
15-dnevno potovanje »Po uhojenih poteh« je najbolj 
užitkarsko in človeku prijazno potovanje, ki vas v majh-
nih skupinah popelje po vseh glavnih vzdušjih in zname-
nitostih dežele. Najprej v Carigrad, potem do veličastne 
antike na egejski obali, ki ji sledi dinamično drsenje po 
najlepših kotičkih turškega Sredozemlja. In ko je morja 

ravno prav, se dvignemo na anatolsko planoto, v tradi-
cijo in čudovito naravo do potovalne krone – Kapadokije. 
Doživeto, polno in zanimivo – priporočamo! 
Lahko se odločite za »Počitniško Turčijo 1« (11 dni) - 
vsebinsko polno kombinacijo (Carigrad, antika na Egeju ter 
uživanje na morju), ki ga lahko podaljšate s počitnicami.  
»Počitniška Turčija 2« (10 dni) pa je bolj spontana 
in vpeta v naravo – pravi odklop od domačega sveta. 
Začenjamo z dinamičnimi počitnicami na morju, nadalju-
jemo pa na anatolsko planoto in v Kapadokijo, potovanje 
pa lahko dopolnimo s podaljškom v Carigradu ali pa si 
pred potovanjem privoščimo počitnice na morju. 
»Klasična Turčija 10 dni« za vse, ki želite v dobrem te-
dnu videti vse glavne znamenitosti dežele (Kapadokijo, 
Pamukkale, antika Egeja in Carigrad). Na voljo sta odho-
da konec septembra in konec oktobra. 
»Turško doživetje 11 dni« je idealno potovanje, na ka-
terem v dobrem tednu poleg glavnih znamenitosti doži-
vite tudi morski vložek, zaradi katerega je potovanje bolj 
sproščujoče in močnejše. 
»Carigrad 4 dni« je kratek vikend skok v nekdanje ce-
sarsko mesto. Slikovit in pester, odhodi pa so že zagoto-
vljeni. Privoščite si ga lahko tudi »z dogodkom«.

CARIGRAD
RAČUNALNIŠKI SEJEM CEBIT 3. – 7. okt
CEBIT BROADCAST CABLE & SATELLITE 22. – 25. nov
Sejem v organizaciji Hannover Messe je mišljen kot pol-
letna premostitev slovitega marčevskega računalniškega 
sejma v Hannovru, kjer vsi glavni razstavljalci razstavljajo 
novitete na področju računalništva. Prerašča v največji 
računalniški sejem Bližnjega vzhoda ter jugovzhodne 
Evrope. Ponudba je pripravljena individualno, sejma se 
lahko udeležite za 2, 3, 4 ali 5 dni, poleg tega pa si privo-
ščite tudi ogled Carigrada. 

Udobno, varno in hitro 
do vašega cilja!

www.adria.si

CARIGRAD
5. EVROAZIJSKI MARATON - 28. okt
Vse popularnejši maraton vključuje tek med dvema celi-
nama čez bosporski most, poleg 42-kilometrskega mara-
tona pa so organizatorji pripravili tudi 15- ter 8-kilometrski 
tek po ulicah Carigrada. Maratona se lahko udeležite z 
dodatnim ogledom Carigrada (4 dni), ali ga nadaljujete s 
tedenskim »Maratonskim potovanjem po Turčiji«. 

ANTALYA
SEJEM KMETIJSTVA GROWTWCH 05. – 09. dec
Največji turški mednarodni sejem kmetijstva, saj je Turčija 
ena najpomembnejših kmetijskih proizvajalk na svetu. 
Dogodek je v Antalyi na Sredozemski obali, poleg obiska 
sejma pa so v 5-dnevno potovanje vključeni tudi strokov-
ni ogledi rastlinjakov ter pomarančnih nasadov.  



LJUBLJANA
Gostilna pri Jovotu, Poljanska cesta 99, Ljubljana
3-Sep ponedeljek 20:00 BURMA
5-Sep sreda 20:00 EGIPT IN PUŠČAVA
6-Sep četrtek 20:00 LIBIJA
10-Sep ponedeljek 20:00 OD XIANA DO BIŠKEKA
12-Sep sreda 20:00 MAROKO
13-Sep četrtek 20:00 ŠRI LANKA
17-Sep ponedeljek 20:00 INDIJA
19-Sep sreda 20:00 MADAGASKAR
20-Sep četrtek 20:00 PERU
25-Sep torek 20:00 RODOVITNI POLMESEC
27-Sep četrtek 20:00 SULAWESI

NOVA GORICA
Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška ulica 4, 
Nova Gorica
14-Sep petek 19:00 BURMA 
Šolski center - Nova športna dvorana, Delpinova 
ulica 9, Nova Gorica
2-Oct torek 19:00 OD XIANA DO BIŠKEKA
9-Oct torek 19:00 SULAWESI 

RADOVLJICA
Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Gorenjska cesta 
27, Radovljica
11-Sep torek 19:30 JEMEN
18-Sep torek 19:30 MADAGASKAR
25-Sep torek 19:30 IRIAN DŽAJA

DOMŽALE
Center Mladih Domžale, Ljubljanska cesta 58, Domžale
13-Sep četrtek 19:00 JEMEN 
20-Sep četrtek 19:00 IRAN
27-Sep četrtek 19:00 MADAGASKAR 

NOVO MESTO
San Sebastian, Prešernov trg 1, Novo mesto
13-Sep četrtek 20:00 MAROKO
20-Sep četrtek 20:00 INDIJA

LENDAVA 
CID - Center interesnih dejavnosti, Lajcsija Pandurja 
2 (Gederjeva hišat pri sinagogi), Lendava
4-Sep torek 19:00 MAROKO
11-Sep torek 19:00 BURMA 
18-Sep torek 19:00 MADAGASKAR

KOPER
Ziraldo Caffe, Bazoviška ulica 21, Koper
3-Sep ponedeljek 20:00 LIBIJA
10-Sep ponedeljek 20:00 INDIJA
24-Sep ponedeljek 20:00 RODOVITNI POLMESEC

TOLMIN
Pension Rutar, Mestni trg 6, Tolmin
5-Sep sreda 19:00 MAROKO
12-Sep sreda 19:00 TURČIJA
3-Oct sreda 19:00 EGIPT

KOČEVJE
Knjižnica Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, Kočevje
25-Sep torek 19:00 MADAGASKAR

PODKOREN
Gasilski dom Podkoren, Podkoren
21-Sep petek 19:30 MADAGASKAR

MARIBOR
Gledališka kavarna, Slovenska cesta 27, Maribor
7-Sep petek 18:00 JEMEN
14-Sep petek 18:00 MADAGASKAR
21-Sep petek 18:00 LIBIJA
28-Sep petek 18:00 INDIJA

KRANJ
Osrednja Knjižnica Kranj, Tavčarjeva ul. 41, Kranj
12-Sep sreda 19:30 MAROKO
19-Sep sreda 19:30 ŠRI LANKA
26-Sep sreda 19:30 IRIAN DŽAJA

CELJE
Univerza za tretje življensko odbodbje, OSREDNJA 
KNJIŽNICA KRANJ, Levstikova soba, Muzejski trg 
1a, Celje
17-Sep ponedeljek 18:00 IRIAN DŽAJA
24-Sep ponedeljek 18:00 IRAN
1-Oct ponedeljek 18:00 ŠRI LANKA

TRŽIČ
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič
28-Sep petek  19:00 JEMEN

VELENJE
Mestna knjižnica Velenje, Šaleška cesta 21, Velenje
6-Sep četrtek 19:19 IRIAN DŽAJA

PTUJ
Center interesnih dejavnosti, Osojnikova cesta 9, Ptuj
19-Sep sreda 18:00 IRAN 

RIBNICA
Miklova hiša, Škrabčev trg 21, Ribnica
4-Oct četrtek 19:00 IRAN


