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Dragi sopotniki,

DVANAJSTO LETO
Vstopamo v dvanajsto leto skupnega življenja! Dvanajst let bogatega potovalnega doživljanja, druženja in sobivanja 
– tako na potovanjih, kot doma. Nekdaj prvi otroci naših potovanj so danes naši vodniki, nekdaj očetje in matere ste zdaj že 
dedki in babice… Čas teče, vse se spreminja, a naša vez se s tem le še krepi. 
Prepletli smo se - ljubitelji drugačnosti, raziskovalci neznanega, uživalci v doživljanju in preseganju pojmovnih me-
ja… Dvanajst let, dragi moji – to je velik čas, to ne more biti več NAKLJUČJE. 

»NEKAJ VEČ«
Koliko stvari je v tem času šlo, a mi - ostajamo skupaj! Vse več nas je in vse močnejši smo v iskanju »nečesa 
več«… Nečesa, česar ne moremo najti doma, po kar hodimo v daljne dežele… in vneto vraščamo v domače vrtičke. 
Kajti le skupaj lahko ustavljamo meje masovne stihije, vse bolj v potovanjih iščemo tisto, česar ne moremo 
plačati, za kar se moramo tudi sami potruditi… a zaradi česar nas žene na pot! Tisto torej, s čimer se vračamo, kar 
nas bogati in ostaja v nas – kot potovalna naložba v boljše domače življenje! Vse bolj vemo, zakaj potujemo, zakaj 
smo skupaj!

»SOPOTNIKI NOVE DOBE«
S potovalnim bogastvom v sebi presegamo staro in ustvarjamo NOVO. Orjemo ledino nove dobe, dobe 
pravih smislov in vsebin - dobe svobode in samouresničitve vsakega med nami! Dobe, v kateri bomo zvezdice 
sklatili v naše očke in raj spustili na ta svet (stran 8)! Če jo bomo le znali živeti! 
Sopotniki nove dobe smo, ker na potovanjih vse bolj iščemo tisto »nekaj več« -  sami sebe! Sopotniki smo, ki 
se vse bolj zavedamo, da so potovalne dežele le ogledala, ki preko sprejetih izzivov odkrivajo še neznani delček 
- nas! Čas vrhunskih odkrivanj in raziskovanj šele prihaja – mi pa smo znanilci nove pomladi. 

AGENCIJA NOVE DOBE
Hvala vam sopotniki, da nam dajete priložnost. Le sopotniki nove dobe lahko soustvarite 
Agencijo nove dobe. Vaše zaupanje, sodelovanje in razumevanje so veter v skupna jadra. Le tako 
lahko skupna barka gladko poleti novemu cilju naproti. To je sporočilo odhajajočega 2007 in naše 
skupno poslanstvo v naprej.
Agencija 21. stoletja pa je naš nov delovni naslov, pod katerim smo v Agenciji Oskar za-
stavili tokrat res najširše temelje, ki bodo v prihodnosti lahko vzdržali vse močnejši razvoj 
in vsebino. Kajti Agenciji Oskar je razvoj vrojen in neizbežen, vse dokler jo poganjate vi, 
sopotniki nove dobe.

Hvala, da ste z nami, Oskar

Oskar
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Nostradamusov obisk v Agenciji Oskar
»Leto 2007 bo leto žetve. Želi boste, kar ste sadili. A leto 2007 bo tudi leto sajenja 
– kar boste sejali, boste v prihodnosti želi. Leto prevoja torej, ko se na temeljih preteklo-
sti gradi nova doba!« nam je pred letom dni (časopis 12, stran 13) zaupal Nostradamus. 
Kaj pa se je v tem usodnem letu zgodilo?

ŽETEV
Takoj po izdaji časopisa smo se preseneče-
ni soočili z neverjetnim skokom – v prvi polovi-
ci leta 2007 smo izpeljali 102 % več potovanj 
kot leto poprej. V drugi polovici leta se je skok 
nekoliko umiril tako, da smo leto izpeljali s 
»samo« 85 % rastjo (glede na leto poprej).
Izjemno rast smo dobro obvladovali in leto 
2007 izpeljali bolje, kot katerokoli leto poprej. 
Doma smo dosegli večjo stabilnost, povečala 
se je stopnja izpeljanih potovanj, potovanja 
lahko zagotovimo veliko bolj zgodaj. Okrepila 
se je tudi vodniška ekipa in lahko rečemo, da 
so bila v letu 2007 naša potovanja še močnej-
ša in bolj izrazna kot prej. 
V letu 2007 se je okrepila tudi Oskarjeva 
potovalna filozofija. Prišli smo do novih spo-
znanj in še globljih potovalnih pomenov, ki bo-
do vzpodbudili kvaliteto potovalnih trenutkov 
prihodnjih potovanj. Na naslednjih straneh že 
lahko preberete novo razvojno etapo! 

Leto 2007 pa nam je dokazalo tudi, da naša 
potovalna filozofija odlično deluje tudi pri kla-
sičnih turističnih potovanjih z visokimi zvez-
dicami in bolj lagodnim potovalnim ritmom. 
Preboj v sfero klasičnega turizma je pomem-
ben za vzdrževanje širine Agencije Oskar, kajti 
le največja možna odprtost zagotavlja vsake-
mu med nami mesto v naši druščini, širi tole-
ranco in združuje različnosti. 
Za največji uspeh leta 2007 pa štejemo 
dejstvo, da se je naše sodelovanje in zau-
panje močno okrepilo. Vse bolj soustvarjate 
potovalne trenutke in z mnenji, komentarji in 
drugimi prispevki soustvarjate našo skupno 
podobo. Vse več nas je, ki nam še zdaleč ni 
vseeno, kaj se z Agencijo Oskar dogaja!
Vdihnili ste nam uspeh. Veseli smo, saj vaše 
zaupanje jemljemo kot priznanje v zastavljeno 
pot. Vdihnili ste nam prepotrebno samozaupa-
nje in moč, da se prebijemo do visokih ciljev, ki 
smo jih zastavili za nadaljnji razvoj! Hvala za 
vaš »mandat«, mi pa se bomo odgovorno lotili 
nove stvaritve – Agencijo 21. stoletja za sopo-
tnike nove dobe!

Varna prijava

Potem je prišel slavni 11. september, 
najboljši datum v Agenciji Oskar za začetek 
sejanja. Premišljeno smo odbrano seme 
sejali v pripravljeno zemljico. Začelo se je 
prijemati in prve bilke so že močno odgnale. 
Tibet, Kitajska, Peru in Bolivija … E-časopis, 
licenca IATA, popust za zgodnjo prijavo, no-
va brošura potovanj 2008, nova spoznanja 
Oskarjeve potovalne filozofije … in seveda 
nova po-potovalna srečanja pri Repanšku!

NOVA SETEV
Z uresničitvijo prvega dela Nostradamusove 
prerokbe (žetev), smo že sredi leta smrtno re-
sno vzeli tudi drugi del – nova setev. Bolj ko ste 
nam vlivali adrenalin v kri, bolj zavzeto smo bili 
odločeni – da hočemo »več«. Čvrsta ekipa, žar 
v očeh in zavzeto delo … Leto 2007 je treba 
kar najbolj izkoristiti, treba je ZAČETI kar največ 
projektov in novih idej … Ki jih bomo potem lah-
ko uresničevali desetletje! Proti koncu leta se je 
začel silovit tempo še stopnjevati. Časa je bilo 
vse manj. Kajti ko enkrat 31. decembra 2007 
ura odbije polnoč … 
Najprej smo temeljito preorali njivo in jo 
očistili plevela. Potem smo se spravili na zbi-
ranje le najboljšega zrnja. Veliko delo notranje 
preobrazbe, zunanjim očem povsem skrito. A 
hkrati edina pot, ki vodi v »raj«. 
Potem je prišel slavni 11. september, naj-
boljši datum v Agenciji Oskar za začetek se-
janja. Premišljeno smo odbrano seme sejali 
v pripravljeno zemljico. Začelo se je prijemati 
in prve bilke so že močno odgnale. Tibet, 
Kitajska, Peru in Bolivija … E-časopis, licenca 
IATA, popust za zgodnjo prijavo, nova brošu-
ra potovanj 2008, nova spoznanja Oskarjeve 
potovalne filozofije … in seveda nova po-poto-
valna srečanja pri Repanšku!
Vse se prijemlje! Naj tako ostane! A to je le 
vrh ledene gore, le prve lastovice, ki oznanjajo 
novo pomlad, z njo pa preporod, ki iz leta 2008 
ne bo naredil le še enega izmed let v zapored-
ju, temveč začetek NOVE DOBE. 
Čvrsto smo odločeni, da damo vse od sebe 
in uresničimo zastavljeno vizijo – presežemo 
sebe in ustvarimo Agencijo 21. stoletja – za 
vas, sopotnike nove dobe! Pogumno bomo 
tudi vnaprej orali nove ledine in pionirsko raz-
iskovali globine potovalnih moči. Z namenom, 
da bodo vaša potovanja vse močnejša in izra-
znejša, da bodo vse bolj izpolnjevala smisel in 
poslanstvo. 
Vi pa nam pri tem pomagajte! Še naprej so-
delujte in nas usmerjajte »po vaši podobi«, a 
nam tudi stojte ob strani z razumevanjem, če 
nam kdaj ne uspe! Takrat, dragi sopotniki, oce-
njujte naš namen in prizadevnost ter upošte-
vajte dejstvo, da je oranje novih ledin pionirsko 
delo odkrivanja novega – torej vstopanje v še 
neznano in neodkrito … Zgolj zato, da ga razi-
ščemo … ZA VSE NAS!
Naj nam pri tem vsem skupaj veter vesolja 
še vedno piha v hrbet, tako doma, kot v gostu-
jočih deželah!

Prerokbe in nasveti

Zdaj je pravi čas za prijavo za potovanja v marcu in aprilu, vključno s prvomajskimi poto-
vanji. Pravi čas je že za razmislek o daljših potovanjih (štirice in petice) prek poletja. 
Sopotniki pa se prijavljate tudi že na POLETNA dvotedenska potovanja – informativno 
ali že dokončno. Če želite tisto kar ste si zamislili , s tako daljnosežnim pristopom to 
definitivno tudi dobite! 

Najboljši napotek za varno prijavo je 
– čim prej! Ko enkrat resno razmišljate o do-
ločenem potovanju, nas pokličite in se vsaj 
INFORMATIVNO (neobvezno) zapišite na se-
znam. Vaš prostor je s tem zagotovljen. V prime-
ru pa, da se začne potovanje nevarno polniti, vas 
pokličemo in pozovemo k dokončni odločitvi.  
Nihče ne more povedati, kako se bo giba-
la zasedenost potovanj. Nekatera so lahko 
polna že 3 mesece pred odhodom, na drugih 
pa najdete prosta mesta še tik pred odhodom. 
Druga orientacijska meja za varno prijavo je 
35 dni pred odhodom. Za nekatera potovanja 
je to lahko že prepozno, večina pa jih bo še na 
razpolago. To morda ne velja za potovanja v 
času praznikov in počitnic, ki se polnijo hitreje. 
POMLAD – VROČE
Glavni poudarek gre potovanjem v Jemen 
in Indijo, živahno pa bo tudi v Egiptu, na 
Bližnjem Vzhodu in v Maroku. Dobro kaže tu-
di Libijskemu doživetju konec marca. Večina 
potovanj je že zagotovljenih ali pa so prav na 
tem, da morda prav vaša prijava pomeni ka-
pljico čez rob! V marcu in aprilu do prvomaj-
skih praznikov pridete na račun vsi, ki želite 
potovati v manjših in diskretnejših skupinah.
PRVOMAJSKI PRAZNIKI – VROČE TOPLO
Tu je paleta naših potovanj največja. 
Novosti bodo kot kaže kmalu razprodane 
– V lemurjevi deželi 16/23 dni (Madagaskar) 
V kraljestvu bogov 15 dni (Tibet), V kraljestvu 
Inkov 16 dni (Peru) ter V znamenju Čolite 24 
dni (Bolivija), Doživeta Kitajska 17 dni, Doživeta 
Šrilanka 17 dni ter V kraljestvu Šive, Amritsar in 
podhimalajska Indija 15 dni, Od Faraonov do 
Beduinov 15 dni (Egipt), Puščavska libijska 
pravljica 15 dni … 

Vroča potovanja: marec – april 2008 
Ime potovanja Odhod Trajanje Stopnja Opombe

Jemenska pravljica 07mar, 28mar 17,24 dni 4 zagotovljeno

Od Faraonov do Beduinov 07mar 15 dni 3 kmalu zagotovljeno

Radžastan, sveti Ganges in Himalaja 20mar 21 dni 4 zagotovljeno

Klasični Egipt in Sinaj/Hurgada 26mar 12 dni 2 zagotovljeno

Libijsko doživetje 27mar 11 dni 3 kmalu zagotovljeno

Sinajska pravljica 29mar 8 dni 3

Kitajska 03apr 12 dni 2 posebna ponudba
V kraljestvu Šive, Amritsar in 
podhimalajska Indija 05apr 15 dni 3 zagotovljeno

Sirija 10 dni 04apr 10 dni 2 posebna ponudba

V kraljestvu zahajajočega sonca 09apr 12 dni 3 novo – južni Maroko

To so potovanja z omejenim številom sopotni-
kov, ki jih tudi v primeru velikega interesa ne 
moremo podvajati.  
Tudi za srednje dolga doživeta potovanja 
z omejenim številom mest je že velik interes. 
Tu so Indonezijski trojček 13 dni, Iranski kalej-
doskop 12 dni, Egipt in Sinaj 12 dni, Doživeti 
Maroko 12 dni, Srečna Arabija 12 dni (Jemen), 
Bližnjevzhodni dvojček 13 dni, Vzhodnoturško 
doživetje 12 dni. 
Tu je še kopica krajših in bolj klasičnih 
potovanj s tematskim naslovom – Klasični 
7-10 dni. Dve potovanji v zahodno Turčijo, 
Sirijo, Jordanijo z Izraelom, Sinaj, Egipt, kri-
žarjenje po Nilu, v Maroko in prvič tudi Gruzija 
z Armenijo. Seveda pa je zanimiv tudi kratek 
5-dnevni skok v Carigrad!
Izpostaviti gre tudi novost – 11 dnevni Zlati 
trikotnik (Severna Indija), ki je pestro in vse-
binsko izjemno polno, pa tudi cenovno ugo-
dno! V brošuri tega potovanja še ne najdete. 
MAJ in JUNIJ – PRIJETNO TOPLO
Čas za izbrane potovalne okuse! Glavne sile 
bodo usmerjene v Tibet – v Iskanju Šambale 
24 dni. Konec maja pa smo razpisali dve po-
tovanji za sladokusce – v JV Turčijo in v južni 
Maroko! Sicer pa je nekje do 20. junija še edini 
čas oddiha v Agenciji Oskar, ki nam v tem za-
nimivem tempu še ostane. 

POLETJE – PRIJETNO
ZAHODNA TURČIJA, VZHODNA TURČIJA, 
GRUZIJA IN ARMENIJA, MAROKO, SIRIJA, 
EGIPT, IRAN, SVILENA CESTA I, PAKISTAN, 
SVILENA CESTA II, KITAJSKA, ŠRILANKA, 
INDONEZIJA.



Potujmo skupaj!www.agencija-oskar.siwww.agencija-oskar.si Potujmo skupaj! Potujmo skupaj!www.agencija-oskar.siwww.agencija-oskar.si

 3AGENCIJA OSKAR, d.o.o., Gregoričeva ulica 38, 4000 Kranj, 04/201-43-38, 04/201-43-39, E-mail: info@agencija-oskar.si

Oskarjeve novosti

Poslovni center Agencije Oskar
16. december 2007 je bil za Agencijo Oskar velik dan. Združenje letalskih prevoznikov 
nam je podelilo licenco IATA . Zdaj pri nas lahko kupujete tudi letalske vozovnice. Leto 
2007 smo torej ujeli za rep! A bolje »komaj« kot »skoraj« ! 

Pridobitev IATA licence je za Agencijo 
Oskar ključnega pomena. Hiter in neposre-
den dostop do ključnih letalskih informacij ter 
možnost lastnega nadzora nad potjo do naših 
destinacij je v sodobnem svetu bistven pogoj 
za pot v »raj«. 
Hkrati pa je tudi velik izziv, saj se bomo mo-
rali dokazati tudi v dejavnosti prodaje letalskih 
vozovnic, ki je visoko konkurenčna dejavnost, 
saj bomo v tržni tekmi tekmovali z uveljavljeni-
mi ponudniki. A če smo iz pravega testa, nam 
tudi to uspe. Če pa nismo, so vse naše bese-
de le prazen veter!
Na prodajo letalskih vozovnic smo dobro 
pripravljeni. V januarju se nam je pridružila 
sodelavka Mateja z bogatimi izkušnjami na tem 
področju. Poleg Mateje smo izobrazili tudi našo 
Irmo in Izidorja, ki se vse bolj aktivno vključujeta 
v novo dejavnost. V  marcu pričakujemo novo 
okrepitev na letalskem ‚šalterju‘. 
Nakup letalske vozovnice je pri nas pre-
prost in hiter. Ne bo vam treba čakati na »pro-
stega operaterja«, imamo pa tudi vse potrebne 
podatke sopotnikov in – kar je najpomembnej-
še – vaše zaupanje. Vozovnico vam pošljemo 
domov, plačilo lahko izvršite prek interneta. 

Vaš prvi nakup bomo nagradili z lepim 
darilcem, za člane pa smo pripravili tudi 
članski popust! Dajte nam priložnost, da se 
pokažemo tudi na tem področju. Sodelujte s 
predlogi in nas umerjajte v še boljše delo. Povejte 
nam, kaj bi si želeli, da bi vaš letalski zaupnik 
naredil za vas?! Mi pa se vam oddolžimo s kar 
najboljšo storitvijo, približamo se vašim željam 
kolikor je le mogoče.
Zaupajte nam, kot nam zaupate na 
potovanjih. 

POSLOVNI CENTER Agencije Oskar
Tel št: + 04/ 20 14 341 
Gsm: + 051/ 688 710 
E-mail: avio@agencija-oskar.si

Zaupajte nam, kot nam zaupate na potova-
njih. Dajte nam priložnost, da se pokažemo tu-
di na tem področju. Sodelujte s predlogi in nas 
usmerjajte v še boljše delo. Povejte nam, kaj 
bi si želeli, da bi vaš letalski zaupnik naredil za 
vas?! Mi pa se vam oddolžimo s kar najboljšo 
storitvijo, približamo se vašim željam, kolikor 
je le mogoče. Vaš prvi nakup bomo nagradili z 
lepim darilcem, za člane pa smo pripravili tudi 
članski popust!
Naj naše novo seme v rodni zemljici lepo 
vzkali in zraste v veliko drevo - na katerega 
bomo vsi lahko ponosni in ga bomo z veseljem 
priporočili tudi znancem in prijateljem!

E – časopis Agencije Oskar
10. oktober 2007 - za Agencijo Oskar velik dan. Luč sveta je ugledal naš prvi E-časo-
pis. Ključen skok v informacijsko dobo 21 . stoletja smo pripravljali kar nekaj časa, saj 
smo želeli narediti nekaj dobrega. Zdaj v vaše domove vstopa mesečno, na vrsti pa ste tudi 
VI – le tako lahko postane vse bolj NAŠ!

V pripravi je šele 5. številka E – časopisa, 
pa brez njega v Agenciji Oskar ne bi več mogli 
živeti. Sopotniki ste ga pohvalili in lepo spreje-
li. Če nova številka kakšen dan zamuja nas že 
kar pokličete in povprašate po njem …
E- časopis je danes postal nujnost! Zapolnil 
je do neba zevajočo praznino, ko se ni doga-
jalo NIČ. Zdaj pa smo bolje povezani, med 
nami je stekel tok in sopotniki ste pravočasno 
obveščeni o dogodkih, posebnih ponudbah, 
potovalnih priložnostih in posebnih projektih, 
katerih bo v prihodnosti vedno več. Hitra infor-
macija je danes ključ do dobre odločitve!
E-časopis pa vam pregledno izlušči aktu-
alne dogodke v naslednjem obdobju v učinko-
viti in jasni obliki.

Sodelujte tudi vi! Saj je to vendar naš sku-
pni časopis! Napišite nam dogodek ali misel, 
pošljite fotografijo ali prispevek … Le nekaj 
stavkov je dovolj in vaša misel bo zaokrožila 
po širni domovini. 

Želite prejemati E-časopis Agencije 
Oskar? Pot do zmage je preprosta. Prijavite 
se na spletni strani in že naslednji časopis 
bo pristal tudi v vašem E-nabiralniku!

»Ivo, ne premakni se niti za milimeter,« 
je vzkliknil nekdo (morda sem bil to tudi jaz), 
»Kačo imaš pod zadnjico!«. Ivo je starejši 
sopotnik, tja proti 70-im jo že vleče… veliko 
smo že prepotovali skupaj in se ne da kar 
tako. Počasi nas pogleda in se nasmeje češ 
– vi me že ne boste imeli za norca… in mirno 
obeduje naprej. Nič ne verjame. Pravim mu 
– ne premikaj se! Ostani, kot si. Gleda me, 
ni mu jasno, pa vendar ne verjame. Sedaj se 
primakne skupaj cela skupina. Eni trdijo, da 
je kača pod ritjo, drugi da ni… malo je zme-
šnjave in Ivo preprosto obsedi, malo zmeden, 
in gleda zdaj enega in zdaj drugega. Pa se 
vendar ne premakne. 
Skupina parlamentira in razmišlja, čas teče, 
kači pa je očitno tam spodaj kar všeč. Nekaj 
je treba narediti. Ivo kar večno že ne more se-
deti pri miru, da bi počakal, da si puščavska 
živalca blagovoli oditi. Nekaj je treba naredi-
ti… (nadaljevanje v naslednjem časopisu)

Veliko zanimivega se dogaja v predmestju kra-
ja – od »hrenovka žura« vsak četrtek pri dnev-
ni malici, do športnega društva Oskar, ki med 
sodelavce vnaša več gibanja in druženja … 
Veseli smo, če vam lahko povemo tudi kaj o 
nas samih … in se vam s tem morda še bolj 
približamo. 
Vse bolj pa je Agencija Oskar dejavna tudi 
DOMA. Naj bodo potopisna predavanja, po-
sebna srečanja in druženja, pa tudi posebne 
predstavitve potovanj ali destinacij. Želimo si, 
da bilo domačih dogodkov čim več, z vašo po-
močjo pa se bodo želje gotovo tudi uresničile. 
Zaenkrat vas bo E-časopis razveseljeval 
mesečno. Če pa bo pritisk vašega sodelova-
nja dovolj velik in se nam začne nabirati pre-
več prispevkov, vam bomo časopis pošiljali še 
pogosteje. 

E-časopis Agencije Oskar je moč prebrati 
»na mah«. Je sodoben, človeku prijazen in 
ličen, z lepimi fotografijami in zanimivimi pri-
spevki. Atraktiven dizajn. To je le nekaj vaših 
ocen, s katerimi ste nam vdihnili novega ela-
na.
Nanj smo ponosni tudi v agenciji. Vzpodbudil 
je dodatno aktivnost vseh sodelavcev, ki z vedno 
večjim veseljem uredništvu pošiljajo svoje pri-
spevke. 
Vsakdo od sodelavcev danes lahko sodeluje 
in se vidi v njem.
Z E-časopisom pa smo dobili še veliko 
več. Zdaj vam lahko povemo tudi kaj o nas, 
ki skrbimo in pripravljamo vaša potovanja … 

Nova potovanja po izdaji brošure: 

Ime potovanja Odhod Trajanje Stopnja Opombe

Kitajska 03apr 12 dni 2 posebna 
ponudba

Zlati trikotnik 
malo drugače 26. apr 11 dni 3 Indija - ugodno, 

pestro, 

Sončni mrk v 
Hamiju 24. jul 24 dni 4

Sončev mrk, 
posebno 
potovanje

Sirija 10 dni 04apr, 
03okt 10 dni 2 Posebna 

ponudba
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Tibet – v kraljestvu bogov
Dve vrhunski potovalni poslastici sta naleteli na odličen izziv. Prepustite se »pesniškemu« opisu tibetanskih potovanj in 
se v udobju domačih foteljev skušajte vživeti v tibetanske nevidne svetove vzporednih razsežnosti. Kajti ko bo šlo zares 
– ej, to bo veselica!

Tibet sam je dejstvo. Visoko, odmaknjeno in še danes skriv-
nostno prostranstvo, zavito v meglice najvišjih gora … Težko 
dostopen in prehoden samosvoj svet, ki kot privid lebdi nad 
obdajajočimi nižinami Kitajske, Indije in Osrednje Azije. Nekje 
med nebom in zemljo, v objemu redkega višinskega zraka se 
valijo nepregledna prostranstva in vedno znova presenetljivi 
prizori največjega umetnika – tu še vedno na prostosti – nara-
ve! Med nebom in zemljo, med bogovi in demoni, katerih stiči-
šče je tu še vedno človek … Človek, ki v Tibetu živi. Tudi člo-
vek, ki po Tibetu potuje!
Tibetanci, od nekdaj živeči v osami večmesečnih zim in člo-
veku krutih življenjskih pogojih vedo veliko, česar mi ne vemo 
… Njihov oster gorski zrak ni »prazen«, v njem mrgoli našemu 
očesu nezaznavnih nemih prič – ki jih je moč le čutiti, za ka-
tere je moč le preprosto »vedeti«, da so. Tudi kamen ali gora 
»živijo«, živijo duhovi in umrli predniki … In tako je življenje na 
Tibetu povsem drugačno kot pri nas. Izginjajo meje med vidnim 
in nevidnim, živim in neživim … Kajti bistvo je tu očem skrito! 
Kaj pa za popotnika po njem? Sprva gotovo ne! Privabijo nas 
veličastne slike narave, samostanov in množica »površinskih« 
zanimivosti. Doživeti so pogledi na budistične menihe, molilne 
mlinčke in okroglolične domačine, živopisno dogajanje stare 
Lhase … vpijanje zvokov in uličnega dogajanja ob vrtenju mo-
lilnih koles, vzdušje čajnice z maslenim čajem in vonjem po jaku 
… Obiski znanih samostanov in slovite Potale so prava poslasti-
ca za oko in objektiv. Že zgolj zato je vredno obiskati Tibet. 
A za sopotnika, ki išče »nekaj več«, je to zgolj dodatna vzpod-
buda – to čudno dogajanje – zdaj hočem ne le videti, temveč tu-
di RAZUMETI, ZAČUTITI. Želim vstopiti v misel Tibetancev, se 
deželi odpreti in se ji prepustiti; z njo zaživeti in zajeti njen vidik 
– vsrkati tisto bogastvo, ki ga ta dežela nosi ZAME! Skozi njiho-
ve oči želim videti tisto, česar moje oči ne morejo! Želim postati 
glavni igralec v potovalni zgodbi! Le zakaj tudi sam ne bi našel 
lestve v nebo, ki vodijo v skrivnostno kraljestvo Šambalo? 
Tu, dragi sopotniki, se prava zgodba šele začenja. Pripravljeni 
imamo dve potovanji  - zmerno »trojko« „V kraljestvu bogov“ 
(15 dni) ter izjemno »petico« „V iskanju Šambale“ (24 dni). Obe 
ZAGOTAVLJATA v programu zapisano »površino«, njun naklon 
v nevidno bistvo pa je povsem različen. 
Potovalni scenarij »trojke« OMOGOČA vstop v globino, 
vendar se sopotnik lahko sam odloča, s kako veliko žlico bo 
zajemal in kako globoko bo z njo segel. Potovalni izziv je to-
rej vijugav studenček različne širine. Čezenj lahko skačete na 
ožjem, a tudi najširšem delu. Potovalni scenarij »petice« pa je 
brezkompromisen mlin in veter, ki se mu sopotnik ne more izo-
gniti. Oster naklon v globino, ki se ji je bolje prepustiti … kot pa 
se z njo donkihotovsko boriti! 
 »V iskanju Šambale« je vstop v neznano in neobljudeno 
deželo nevidnih svetov in samega sebe. Doma smo lahko tisto, 
kar želimo biti, a če se podamo „V iskanje Šambale“ – posta-
nemo stičišče bogov in demonov. Bogovi hranijo dušo, demoni 
begajo telo. Mi pa smo bojno polje – duša vleče naprej, telo 
vleče nazaj. Duša HOČE, a telo NOČE. 
Nebogljenost, nihanja v razpoloženju … eni jokajo in drugi se 
smejejo, eni norijo, drugi pa so čisto tiho … zdaj se bojna sreča 

nagiba k enemu, zdaj k drugemu. Definitivno smo glavni igralci 
potovalnega filma, vsakdo lahko napiše svoj roman!
A Tibet je bivališče bogov. Duša zmaguje. Vse več je zvez-
dic v očeh. Vse močnejši smo, vse bolj HOČEMO in vse manj 
NOČEMO! Potovanje je dovolj dolgo, da nam drugega ne preo-
stane! Podajte se „V iskanje Šambale“ in z nekaj sreče doživite 
pravo zmago duše nad telesom!
Vendar, ali bomo našli to skrivnostno deželo, kjer se cedita 
med in mleko? V Tibetu kakor kdo – cena potovanja vključu-
je iskanje, ne pa tudi najdenje. Nepričakovano pa se nam kot 
Feniks iskana dežela – prikaže doma!!! Če drugega ne, prav 
na Tibetu spoznamo, v kakšnem raju živimo. Smo torej spre-
gledali del nevidnega sveta? Srečno.

mata (vsak v svoji stopnji) kar največ, kar Tibet tankočutnemu 
potovalcu omogoča. Obe potovanji sta aklimatizacijsko premi-
šljeni in upoštevata prilagajanje na višino. Obe sta pripravljeni 
v dveh različicah – iz Pekinga v Tibet lahko potujemo z letalom 
ali vlakom (48 ur, 150-200 EUR ceneje). 

V KRALJESTVU BOGOV 15 DNI – STOPNJA 3
Potovanje po »dostopnem« osrednjem Tibetu z večjim po-
udarkom na kulturnozgodovinskih znamenitostih. Poudarek na 
tradiciji in gibanje po naravi sta bolj umirjena, aklimatizacija na 
višino je bolj zmerna, tudi potovalni izzivi so bolj umirjeni in pod 
nadzorom. Dvema večjima višinskima izzivoma (jezero Nam 
Tso ter bazni tabor Everesta) se je mogoče izogniti. Odstop od 
turističnega udobja je manjši – vendar JE! Potovanje je primer-
no za vsakega, priporoča pa se dobra telesna pripravljenost.

V ISKANJU ŠAMBALE 24 DNI – STOPNJA 5 
Po uvodnih taktih aklimatizacije in »dostopnega« Tibeta 
se spustimo v vrhunsko potovalno dogodivščino enega najmanj 
obljudenih kotičkov sveta – zahodnega Tibeta ter dvotedensko 
bivanje v objemu narave, šotorjenj in »civilizacijskega čišče-
nja«. Dva potovalna vrhunca (kora (pohod) okoli Kajlaša in iz-
gubljeno kraljestvo) sta le špički v zveznem doživljanju lastne 
glavne igre. Logistično je potovanje dobro pripravljeno in vklju-
čuje vse potrebno za lajšanje potovalnih »tegob«. Priporoča se 
dobra telesna pripravljenost. Potovanje priporočamo vsem, ki 
si želijo vstopa v sfero potovalnih moči – in so za to pripravljeni 
veliko vložiti!

VIŠINA IN VREME
Tibet je visoka dežela. Zavedati se moramo, da lahko pride 
do težav pri aklimatizaciji. Dobra fizična pripravljenost, dovolj 
spanca, dobra hrana ter veliko gibanja na potovanju to možnost 
zmanjšujeta. V Tibetu so na voljo pločevinke z obogatenim kisi-
kom, ki morebitne težav e olajšujejo. Strah je odveč, le zavedati 
se moramo, da možnost obstaja. Kadilcem bo težje. 
Tibet ni povsem predvidljiv (v tem je njegov čar), saj si tu 
človek narave še ni podredil. Presenečenja so možna na vsa-
kem koraku. Je pa tudi dobra novica – presenečenja so slastni 
ocvirki na ajdovih žgancih življenja.
Vreme na Tibetu je. Pripravljeni moramo biti na vse, saj se 
lahko hitro spreminja. Načelno je najboljši čas za potovanje v 
maju in juniju ter septembru in oktobru. V juliju in avgustu je 
več dežja (kljub temu je takrat v deželi največ turistov). 

Odhod Ime potovanja status
28. april V kraljestvu bogov 15 dni zagotovljeno
09. maj V iskanju Šambale 24 dni čakalna lista
30. maj V iskanju Šambale 24 dni zagotovljeno – Saga 

Dewa pod Kajlašem!
23. junij V kraljestvu bogov 15 dni zagotovljeno
11. julij V iskanju Šambale 24 dni zagotovljeno
26. sept V iskanju Šambale 24 dni kmalu zagotovljeno
18. okt V kraljestvu bogov 15 dni kmalu zagotovljeno

Podrobne opise potovanj najdete na spletni strani. V primeru 
prijave 4 mesece pred odhodom vam v letu 2008 nudimo doda-
tno ugodnost – popust v višini 150 EUR za potovanje »V iska-
nju Šambale« ter 100 EUR za potovanje V kraljestvu Bogov.

Saga Dewa – Festival pod Kajlašem, 18. junij 2008
Vsako leto ob polni luni četrtega lunarnega meseca se v 
Tibetu spominjajo Budinega razsvetljenja. Praznuje cel Tibet 
saj domačini verjamejo, da se vam dobra dela, ki jih naredite v 
tem času povrnejo 300-krat. Zato cel mesec darujejo samosta-
nom, pomagajo revnim, poskušajo rešiti življenje kakšni živali 
– npr. ovci, ki jo kupijo pri mesarju in jo spustijo v prostost … 
Karmične posledice dobrih (in slabih) del so torej velikanske.
Množice Tibetancev se ob tej priložnosti zgrinjajo k 
sveti gori Kajlaš, v Darboče. S skupnimi močmi postavijo 
visoki drog, okrašen z molilnimi zastavicami, ki jih prinesejo 
iz različnih koncev Tibeta. Kakor se drog postavi, tako leto jih 
čaka. V Lhasi se večina pridruži eni izmed treh kor in ulice so 
polne ljudi. Z nekaj sreče se z dobrimi deli pridružimo veselim 
domačinom tudi mi. Urška

Tibet je »veliki met« v globoko morje. V naših deželah 
pa obstaja tudi »mali Tibet« za vse, ki se želite preizkusiti v 
sferah moči v bolj plitvem in obvladljivem morju. To je gotovo 
vzhodna Turčija na potovanju „Njegovo Veličanstvo – Skrajni 
Vzhod“. Izjemna barvitost in spremenljivost narave (vsak dan 
je druga slika!), umirjenost tradicionalnega življenja osrednje-
azijskih usojenosti ter višinska dežela (ampak veliko nižja kot 
Tibet) so v sfero potovalnih moči ponesli že marsikaterega 
sopotnika. Če se »najdete« na „Njegovem Veličanstvu“, bo-
ste slej ko prej pristali tudi na Tibetu! 

www.agencija-oskar.si Oskarjev Tibetwww.agencija-oskar.si

POTOVANJA
Obe potovanji sta pripravljeni z mislijo, da sopotnik iz ne-
kega nerazložljivega razloga želi Tibet DOŽIVETI in ne zgolj 
VIDETI ter da se ne bo več vračal vanj. Zato potovanji zaje-
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Vonj po jakovem maslu
Praznina in nič … ko se peljem po zaprašeni cesti zahodnega Tibeta. Lepa si (Narava) … ne najdem prave besede v svojem besednjaku. 
Odpirajo se nova in nova obzorja, za vsakim prevoženim ovinkom spoznanje o neskončnosti tukajšnjega sveta postaja še močnejše.

Po obronkih gora se kaže sneg in zdaj vem, zakaj modri barvi 
pravijo »nebeško sinja«.
Sem in tja me razveseli svižčeva glava, ki se radovedno 
obrača po okolici. Zaželim si, da bi se mu lahko neslišno pribli-
žala … da bi bila sapica vetra, ki švigne mimo njegovega uše-
sa, a mi ujetost v lastnem telesu tega ne pusti.
Zrnca peska se valijo po pobočju rumeno zlatih sipin. Prah 
v ustih in nosu. Okrog glave si zavežem ruto. Naj bo okno od-
prto! ... da vonjam to prostranost. Kamenje na cesti zvija moje 
telo v tisoče položajev. Takšen si torej. Trd, krut, neusmiljen, 
čudovito neizprosen. Tak, ki spraviš ljudi na kolena.
Še ena neutrjena pot in reka, ki je nastala v nočnem nalivu. 
Kolesa in tok reke, človek in narava, ki si stojita nasproti. Kdo 
bo koga? Blatna kolesa se zvalijo naprej, a za koliko časa? 
Kako majhno se počutim proti tebi.
Hej, glej ga! Tam je! Bela kapica. Čudovit. Elegantno se dviga 
nad ostalimi in daje vedeti, da je on tisti. Tisoči korakov se dro-
bijo po poti okrog najbolj svete gore Azije. Izgubljajo se in zno-
va rodijo. Kot mravlje se valimo trume (iščočih) po očiščenje 
svojih grehov. Odrešitev?
Še en klanec, še en vzpon. Kaj te daje, deklica? Je res višin-
ska ali samo še en dokaz lastne zakrknjenosti?
Tisoče zastavic plapola v vetru. Vsakič, ko zaplapola odnese 

veter sutro v nebo. Kdo je tam gor, da jo prebere?
Odrešitev na poti. Počitek. Čaj iz jakovega masla in pogled 
na tibetanske lepotice v pisanih nošah. Močni črni lasje splete-
ni v dolgo kito in srebrn nakit s turkizi. Zvedave otroške oči, za 
njimi pa vsaj na videz malo manj zvedave oči mame. Katero 
sporočilo nosiš zame, duša mala? In kaj imam jaz zate?
Pot je še dolga, treba je naprej. Spet se srečamo znani obra-
zi na poti. Kaj nas vleče naprej? Veš morda ti, gora?
Sonce mi žge kožo. Taka si torej na 5000 m? Blizu, da opeče, 
a še zmeraj tako zelo daleč od sonca. Čutim ga, pa ga ne mo-
rem prijeti. Pusti, raje nadaljuj pot. Ne delaj si utvar. Doooooolga 
je še tvoja pot.
Novo jutro. Nove moči. Ista želja. Nova jaz, pa čeprav samo za 
kanček. Razburjenje. Pričakovanje. Česa?
Jutranje meglice se razblinjajo. Mokrota in mraz noči počasi a 
vztrajno izgubljata bitko s sončnimi žarki. Klanec je vse bolj strm 
in telo se vse bolj upira. Glasno sopihanje in upanje, da je ta 
greben res zadnji.
Več nas je takih …
Pesem, angelsko lepa melodija in visok glas domačinke, 
ki mi prihaja iz nasprotne strani. O čem poješ, deklica? Da mi je 
vedeti? V sebi skušam ponoviti isto melodijo. Aaaa, kako peša 
glasbeni spomin ob tako neobičajni melodiji.

Tibet - vzpon na Kajlaš www.agencija-oskar.si

Vrh. Končno! Pa sem le tu. Na 5630 m. Sreča. Veselje. Par 
posnetkov … in že me mraz žene naprej proti dolini. Ozka pot 
se spušča k čarobnim jezerom. Na poti srečanje z domačini. 
Oooo, koliko vas je!
Mali, veliki, mladi, stari. S kakšno lahkoto se pomikate proti 
klancu navzgor.
Vsaka čast, babica! Bravo, dedek s palico, otrok, ki je komaj do-
bro shodil, in mlada mamica s štručko gole ritke in temnih očk.
Šum reke, njeno poskakovanje granitnih črnih balvanih. 
Ej, Gregorčič, zapoj mi o reki … Saj ni važno, kako ji je ime.
Ustavim se, da se osvežim. Prvo umivanje po dolgem času. 
Kako sem te pogrešala. Česa vse bi ne bilo brez tebe!
Prva postojanka za vrhom. Čebljanje romarjev in nekoliko sra-
mežljivo skrivanje veselja v očeh.
A vemo, da to še ni konec naše poti!
Sara Alt, vodnica
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Popust za zgodnjo prijavo
Vaša zgodnja prijava je naša skupna zmaga! Predvsem na 
daljših in ekspedicijskih potovanjih je zgodnja prijava vaš naj-
večji prispevek k kvaliteti potovalnega časa. Mi pa vam vrača-
mo še z dodatno ugodnostjo – popustom za predhodno prijavo.

Za vsa naša dolga potovanja stopenj 4 in 5, na katera se 
boste prijavili in vplačali 30 % akontacijo najmanj 4 mesece 
pred odhodom potovanja, vam priznamo popust v enotni viši-
ni 100 EUR (razen v kolikor ni v programu drugače določeno 
– Tibet …). Če boste potovanje v celoti vplačali ob prijavi, ste 
upravičeni še do 2% gotovinskega popusta. Če ste naš član, 
imate že tako ugodnosti članskega popusta … Če pa se prija-
vljate na člansko potovanje, se vaša članska ugodnost podvoji! 
Za vsako 5. doživeto potovanje z nami vam Agencija Oskar pri-
makne 75 EUR bonusa, ki ga lahko izkoristite tudi pri zgodnji 
prijavi. Vse skupaj se zdaj že krepko pozna!
Popust za zgodnjo prijavo pa ni samoumeven. V ta namen 
je določeno omejeno število mest na potovanju. Ko se pred-
videna mesta v ta namen na določenem potovanju enkrat za-
polnijo, vam kljub zgodnji prijavi popusta ne bomo mogli več 
odobriti. V času glavne sezone bo takih mest na voljo manj. 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam priporočamo, da 
s prijavo ne odlašate. 
Popust za zgodnjo prijavo je dodatna ugodnost, ki jo v letu 
2008 vpeljujemo kot pilotski projekt. Če se bo tudi ta možnost do-
bro prijela in jo boste sprejeli tako z veseljem kot z razumevanjem, 
vas morda kmalu presenetimo s kakšno novo ugodno novico! 

Popust za zgodnjo prijavo najkasneje 4 mesece pred od-
hodom v višini 100 EUR na osebo velja le v primeru za ta 
namen razpoložljivih mest. Informativna prijava na to potova-
nje lahko traja največ 5 dni. Ob dokončni prijavi je potrebno 
vplačati vsaj 30 % vrednosti potovanja. V primeru naknadne 
odpovedi potovanja so odpovedni stroški najmanj 100 EUR 
oziroma glede na splošne pogoje Agencije Oskar. Odpovedni 
stroški 100 EUR iz naslova zgodnje prijave niso vključeni v 
eventualno »Zavarovanje rizika odpovedi«.

Ruta v ustih in zlati zobje.
Že sama ideja o potovanju po Svileni cesti je bila zanimiva. Še bolj zanimivi pa so bili odzivi znancev, sorodnikov, sode-
lavcev skratka vseh, ki sem jim omenila, kje nameravam preživeti svoj »dopust«. Tudi sama nisem točno vedela, kje je 
potekala Svilena cesta. 

Ok, tam nekje gor, ampak kje? In ko imaš v roki program 
agencije in zemljevid, je mnogo lažje. Najbolj me je nasmeja-
lo vprašanje znanke: A pa vidva upata iti tja, a tam ni vojne? 
Ne, tam ni vojne, tam ni terorizma, tam ni turistov. No, skoraj 
ni turistov. Vsaj v Turkmenistanu jih ni, kjer je bila naša izho-
diščna odskočna deska za nadaljnje tri tedensko potepanje. 
Že ko prispeš v to državo, te ostanki ruske birokracije streznijo 
in prizemljijo, saj lahko za navaden vstop v državo čakaš tudi 
po par ur. Pa čeprav imaš vse že prej urejeno (viza, dovoljenje 
itd.). Bili smo majhna skupina in zato je tudi temu primerno po-
tekalo vse hitreje. Pa še »panimaje pa ruski« smo že kar ujeli. 
Sicer ne s policijo in carino, ker so dokaj nedostopni, temveč 
z ostalimi uslužbenci na letališču. Imeli smo lokalne vodiče v 
vseh treh državah (Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizija) in vsi 
so obvladali poleg ruskega še angleški jezik. Kako ne bi, saj 
so Rusi živeli v teh državah. Dva od treh vodičev pa sta se tudi 
doma s starši pogovarjala angleško. 
Sama dežela poskrbi za presenečanja vseh nas, ki nismo 
več vajeni visoke inflacije, cene s pet ali šest ničlami, črnega 
trga valut, nizkih cen bencina, čistega bio sadja in zelenjave … 
Ko sem se pripravljala na to deželo, sem si prej ogledala tečaj-
nico valut na BS. Ne boste verjeli, saj je le-ta odstopala od de-
janskega črnega trga za celih 620 %. Denar smo zamenjali kar 
na ruskem bazarju in sicer po tečaju 1 euro za 32.000 manatov. 
Ko smo v zameno za eure začeli dobivati cele vrečke denarja, 
nam ni bilo nič jasno in v smehu smo se spraševali, kam naj ga 
spravimo! Takrat sem se pa res počutila kot milijonar J. 
Tudi cene so temu primerne, torej za naš žep precej poceni. 
Tako si lahko privoščiš kosilo za 2 do 3 EUR. Plastenka 1,5 l 
vode stane 18 centov. Totalni šok pa smo doživeli, ko smo se 
ustavili na bencinski črpalki. Liter bencina je 1,2 centa. Ja prav 
ste prebrali in ni tipkarska napaka. Liter bencina je cenejši od 
vode. Turkmenistan je bogat z naravnimi viri plina in nafte. Sami 
pravijo, da ko bo zgrajen plinovod do Kitajske, bodo vsi živeli kot 
šejki. In ko se primerjajo z nami, že sedaj ugotavljajo, da bolje 
živijo kot Slovenci. Ne boste verjeli, ampak najbrž imajo prav, če 
upoštevate dejstvo, da imajo vsi brezplačno šolstvo, zdravstvo, 
plin, elektriko in vodo. Bencin pa je praktično skoraj zastonj. 

Povprečna plača znaša okoli 200 EUR, hrano si veliko sami 
pridelujejo. Sami premislite in si ustvarite mnenje, kje je bo-
lje. Hja, kakor za koga, boste rekli, in prav imate. Tako živijo 
tisti, ki imajo redne službe, veliko pa je ljudi na vaseh, kjer ni 
služb. Viden je zelo velik kontrast glavnega mesta – Aškabad 
(550.000 prebivalcev) kamor se je zlival ves državni denar do 
pred kratkim, ko je bil še na oblasti Turkmembaši. Decembra 
2006 je umrl in z njim del fanatizma, ki ga je gojil vse od svojih 
ranih let. V mladosti mu je umrl oče, kmalu zatem pa še mati in 
oba brata v velikem potresu leta 1948, ki je porušil skoraj celo 
mesto in v njem umrlo 110.000 ljudi (dve tretjini prebivalstva). 
Fanatizem pa omenjam zato, ker je ogromno arhitekturnih 
zadev poimenoval in posvetil svoji družini, predvsem materi. Na 
vsakem kipu, vodometu je vidna mati in seveda mali pozlačeni 
Turkmembaši v njenem naročju. Lahko bi rekla, da tega nikoli ni 
prebolel. Zanimivo je to, da vlada ni dovolila objave podatkov o 
številu umrlih v tem potresu in so za pet let zaprli mesto za vse 
tujce, dokler niso našli vseh trupel. Takrat je bil Turkmenistan 
še pod Rusko federacijo, leta 1991 pa je postal samostojna dr-
žava, ravno tako kot Uzbekistan in Kirgizija. Vsem tem trem dr-
žavam je skupna zgodovina, tako stara kot novejša. Vse so se 
istega leta osamosvojile, vendar je v vseh še čutiti ruski pridih. 
Tako v kulturi kot v jeziku, politiki, birokraciji. 
Je pa zanimivo to, da so ljudje povečini muslimani. 
Danes Turkmenistan šteje okoli 6 mio ljudi, in se razprostira 
na 488.100 km2. 80 % dežele je puščava in sicer je to črna 
puščava Karakum. Podnebje je kontinentalno puščavsko, kar 
pomeni, da so zime zelo hladne in poletja vroča, kar smo tu-
di sami izkusili. Imeli smo srečo z vremenom in temperatura-
mi, saj je bilo kar znosno pri 43 Co. Ljudje so izredno prijazni, 
gostoljubni, vedoželjni in gost je v teh deželah dobesedno od 
boga poslan in to občutiš, če le pustiš odprto srce. Imeli smo 
priložnost preživeti dva dni pri domačinih v Nokhurju, v mestnih 
hotelih, kjer so nas popikale bolhe, preživeti noč v črni puščavi 
(Karakum) in prespati v ruskem kolhozu, kjer so se spet bolhe 
mastile z nami J.

Čeprav se sliši (bere) grozno, ni bilo hudo in je bilo neponovlji-
vo. Predvsem naslednje jutro, ko smo šteli pike in se spraševali, 
kdo jih ima več. Zanimiva je tržnica Tolkučka v Aškabadu, kjer 
vidiš vse sorte šare od uporabne do totalno neuporabne, podze-
mni »bazen« z vročo termalno vodo, krater plina, ki je ostanek 
ruskih poskusov črpanja plina, vozni park, kjer prevladujejo stari 
ruski modeli od osebnih avtomobilov, kamionov, avtobusov (Ko 
to tamo pjeva) do znanih ruskih kombijev sive barve. 

Ime potovanja Odhod Trajanje Stopnja Opombe
Svilena cesta I Od 
Aškabada do Biškeka 

06, 27jul 22 dni 4 Turkmenistan, 
Uzbekistan, Kirgizija 

www.agencija-oskar.si Po svileni cesti I.

Doživeti moraš 1001 lubenico in melono, zlate zobe (več kot 
jih je, bolje je), ženske z rutami v ustih … Zakaj pa žveči ruto, 
sem pogledala debelo? Zato, ker to izvira iz tradicije. Tam so po-
roke še vedno dogovorjene in ženska se priženi k ženinovi druži-
ni, za katere potem skrbi. Nadene si ruto in v prisotnosti tašče in 
tasta drži konec rute v ustih v znak spoštovanja. To pomeni, da je 
v njuni prisotnosti vedno tiho in »ne priča gluposti« J.
Turistov pa ni, tudi za vzorec jih nisem videla, razen na 
letališču sem videla kakšne štiri. Ponavadi si kupim kakšno su-
venirsko majico na poti, tokrat pa sem ostala praznih rok, saj 
jih nikjer niso imeli. Logično, turistov ni, oni jih pa tudi ne bo-
do nosili. To je dokaz, kako preprosta in neturistična država je 
Turkmenistan. A ja, pa še za vse tiste, ki ste v Turkmenistanu 
že bili: Zemzena (velik puščavski kuščar-krokodil, ki doseže v 
dolžino do 1,8 m) nismo videli in verjetno se le izbranim sreč-
nežem pokaže in jih očara s svojo prisotnostjo. 

Duška Praprotnik, Svilena cesta I
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Sodelujte z vodnikom!
Sopotnik naredi največ zase in skupino takrat, ko z vodnikom vstopi v odprt, konstruktiven in iskren odnos. Če boste vod-
niku vedno povedali tisto, kar mislite, ste zadeli žebljico na glavico! Vaše soavtorstvo vrhunskega potovalnega filma se 
pravkar začenja ... in ena glavnih vlog je gotovo VAŠA!

Vseeno je, kaj želite povedati vodniku. Naj bo prijetno ali 
neprijetno – pomembno je, da to POVESTE na čimbolj preprost, 
iskren in konstruktiven način! Naj bo kritika ali pohvala, NAŠ vo-
dnik vam bo za to hvaležen. 
Pri tem se ne bojte, da izpadete slabo ali vam bi kdo karkoli 
zameril! Ravno nasprotno – naš razvoj in vaše zadovoljstvo že 
dolgo poganjate vi. Veseli smo, da se lahko od vas učimo in 
vam povsem zaupamo, da nas usmerjate na pravo pot. Četudi 
nam kdaj vodnikom kaj ni pogodu, bi vam za iskreno kritiko naj-
raje dali za pijačo. Včasih človek dela nekaj narobe in potrebno 
je le, da mu to kdo pove! Da se zamisli, usmeri pozornost vase 
in izvrže tisto smet, ki se je ugnezdila v potovalno sedanjost. 
Vaša kritika in pohvala sta za nas vodnike Agencije Oskar 
svojevrstno priznanje. Kajti iskren in odprt odnos se lahko 
vzpostavi le med ljudmi, ki jih krasi medsebojno zaupanje. Tako 
je vaše sodelovanje izraz zaupanja, s tem pa potrditev nas sa-
mih, ki za vas skrbimo. 

DŽIP V PUŠČAVI
»Prve štiri dni je voznik divjal in vozil sunkovito, da je bilo 
kar nevzdržno. Ko je šlo čez vse mere, sem se potožila vo-
dniku. Potem je bilo super.« Komentar tukaj ni potreben. 

Če že pride do nezadovoljstva sopotnika, je v skoraj 90 % 
primerov krivo slabo sodelovanje med sopotniki in vodnikom. 
Če se znamo na potovanju pomeniti, ostaja le navdušenje. 
Če naletite na slab odziv vodnika Agencije Oskar, nam pro-
sim to sporočite.

Temeljni zakon vodniške šole Agencije Oskar je, da siten 
potnik (godrnjavček) NE obstaja. Obstaja pa ozkost vodnika. 
Naš vodnik mora skupinsko barvitost obvladovati, delati pro-
fesionalno, s srcem in na človeku prijazen način. Zadovoljstvo 
sopotnika, všečnost in drugi dodatki pa so del svobode vsa-
kega med nami. 

Stalni sopotniki smo že vajeni dobrega sodelovanja – vse 
nam poveste in zato vse teče. Bi sicer bili stalni sopotniki? 
Novinci v naših vrstah običajno prihajate iz miselno bolj ome-
jenih potovalnih okolij – kjer se ve, kaj je prav in kaj ne, pa 
tudi, kaj se sme in kaj ne. Zato je naloga nas starejših, da 
novince vzpodbudimo; da se nam tudi oni pridružijo v kon-
struktivnem soustvarjanju potovalnih pravljic. 

Neznano 
Vodenje po principu »prihodnost je prazna množica« 
je sicer močno in dodaja k potovalnim trenutkom. Večina 
sopotnikov tak način z veseljem sprejema in se mu predaja, 
nekaterim pa to ni prijetno in bi želeli o sicer prazni množici 
prihodnosti vedeti več!
Samo povedati je treba, pa vodnik z lahkoto vpelje paralel-
ni način »znanega« in »neznanega«. Četudi bo vodnik v celi 
skupini še naprej vzpodbujal doživljanje sedanjosti, pa vam bo 
gotovo postregel z dodatnimi podatki.

Vam zaupam eno vodniško skrivnost? V čem je razlika med 
vodnikom in sopotnikom? Sopotnik misli da vodnik ve, kaj se 
bo zgodilo. Vodnik pa ve, da tega ne ve.

Zaupanje je na potovanjih ključnega pomena. Zaupanje v 
vodnika daje sopotniku tisti prepotreben občutek varnosti v še 
tako drugačni deželi. S to osnovo se zdaj sopotnik lahko po-
da v lastna raziskovanja in odkrivanja, v sprejemanje izzivov 
… Pa tudi v območje sprostitve, prepuščanja in potovalnega 
»letenja«.
Potrebno pa ni le zaupanje v vodnika, da vas žive in zdra-
ve prepelje na drugi konec dežele. Sopotnik rabi še nekaj več 
– zaupanje v vodnika kot v sočloveka. Tisto čudovito vedenje, 
da ga bo vodnik razumel, da sopotniku ni treba paziti, kaj bo 
rekel in česa ne sme reči … Da se lahko sprosti in postane 
takšen, kot je … in da mu ni treba igrati. 
Kaj je lepšega, če lahko potožimo, ko nam je težko. In kako 
se lahko smejemo iz srca, če ne moremo po drugi strani tudi 
kdaj zagodrnjati? Kako bi mogli doživljati lastne vrhunce, če bi 
nam bilo »prepovedano« kdaj biti slabe volje? Kako bi zbrali še 
zadnjo energijo za premagovanje izzivov, če ne bi »smeli« biti 
utrujeni. In navsezadnje – kako smo lahko sploh zdravi, če nas 
je sram najbolj nedolžnih stvari, kot je bolezen …

To vidite, je glavna vsebina Oskarjeve potovalne filozofije. Da 
je potnik lahko kakršenkoli, da ima vedno prav in da je potoval-
na moč pravzaprav seštevek vseh poti, ki jih sopotnik naredi v 
svojem razpoloženju navzgor in navzdol. Da so viški sestavni 
del padcev in da pot proti višku nujno vodi iz doline. Z nami ste 
lahko to, kar ste.
Vendar se moramo vedno zavedati, da je tudi vodnik le člo-
vek. Tu vam lahko zagotovim, da so naši mladi fantje in punce 
odločeni narediti čim več in se potruditi po vseh svojih močeh. 
Sprejeli so poslanstvo Agencije Oskar za svoje, sicer jih ne bi 
bilo med nami. Ampak nihče vam ne more zagotoviti, da ne bo 
spodrsljajev in napak. Ne poznam človeka, za katerega bi to 
lahko rekel. Čeprav vas poznam veliko.

Vodnik ima veliko nalog hkrati. Pozornost vodnika je v vsa-
kem trenutku razpršena na najmanj 4 stvari. Vsak dan mora 
sprejeti 80-100 odločitev, ki vplivajo na potovanje in vaš čas. Še 
od vrhunskih menedžerjev ne bi mogli zahtevati popolnosti … 
V pogojih, v katerih smo velikokrat utrujeni in ko gre skupina k 
počitku, se naše delo lahko zavleče še pozno v noč. 

Zato, dragi sopotniki, je vodniku vaša opora največja po-
moč! Tudi vodnik zaupanje in občutek varnosti črpa iz vas, so-
potnikov. Vodnik bo dal veliko več od sebe, če začuti varnost 
… in bo zelo ozek in previden vedno, ko se čuti na spolzkem 
terenu. Na potovanjih se to strahovito pozna.

Tudi do 80 % celotnega potovalnega učinka pri sebi lahko 
razložim prav s sodelovanjem, ki mi ga sopotniki tako darežljivo 
podarjate. Kajti ko vodim po »sistemu rdečih lučk – krizno vo-
denje«, gre le po programu, vzpostavlja se formalna avtoriteta, 
svoboda posameznika v skupini se oži na minimum, nobenih 
dodatkov in izhodov iz »znanega«. A ko začutim sproščenost 
in zaupanje, hej, zdaj inspiracija poleti v nebo … in divji ples 
potovalnih doživetij se začenja! 

Vroče žemljice leta 2008!
Tiskarska barva se na brošuri še ni dobro posušila, že 
je prišlo do novih potovanj in posebnih priložnosti. V 
množici privlačnih potovanj se je vse težje znajti, zato vam 
podajamo nekaj smernic in priporočil, da vašega želenega 
potovanja le ne zamudite! Predvsem daljša potovanja z 
omejeno velikostjo skupin se hitro polnijo! Ni kaj, smo »in«!

VROČE ŽEMLJICE v letu 2008 – nove destinacije, enkrat-
na potovanja
Najbolj na udaru vašega interesa so NOVE DESTINACIJE, 
saj so pripravljene po željah sopotnikov, ki nanje že nestrpno 
čakate. Tu so Peru in Bolivija, Tibet in Kitajska, Svilena cesta 
I (Turkmenistan, Uzbekistan in Kirgizija) ter Svilena cesta II 
(Kitajski del osrednje Azije). Tudi Gruzija in Armenija sta lahko 
zanimivi, a tu nas čaka še priprava 15-dnevnega potovanja (v 
letu 2009).
Še hitreje pa se zadnje čase polnijo enkratna potovanja 
ter potovanja, ki vključujejo poseben dogodek. Seveda, saj 
gre za dodatna doživetja in posebne potovalne poslastice, ki si 
jih ne moremo privoščiti kadarkoli! Če že gremo v Indijo, zakaj 
ne bi doživeli sikhovskega festivala, če gremo na Svileno cesto 
II pa doživimo lahko še popoln sončni mrk! In tako naprej … 
Beležimo tudi večji interes za vsa potovanja v Indonezijo in 
predvsem na Doživeto Šrilanko. Indonezija je »tropska potoval-
na MOČ«, Šrilanka pa je »doživeta tropska mehkoba«. Na obe 
smo ponosni, vendar je Indonezija vseeno nekaj posebnega 
– Sulawesi je bil prvo potovanje pod znamko Agencije Oskar!

Enkratna potovanja v letu 2008 (stanje – februar 08)

Ime potovanja Odhod Trajanje Stopnja Opombe

V kraljestvu Šive, 
Amritsar... 05. apr 15 dni 3 Sikhovski festival v 

Amritsarju

V iskanju Šambale 30. maj 24 dni 5 Dewa festival pod 
Kajlašem

Sončni mrk v Hamiju 24. jul 24 dni 4 Sončev mrk, 
posebno potovanje

Hrabri Irian 07. avg 15/22 dni 5 Festival v Wameni

V kraljestvu datljevih 
palm 10. okt 17 dni 4 V pripravi 

Gilf Kebir 29. okt 17 dni 5 Puščavska 
ekspedicija

V kraljestvu Šive 08. nov 15 dni 3 Kamelji sejem v 
Puškarju

TOPLE ŽEMLJICE v letu 2008 – potovanja stopnje 3
Sredinske trojke (12-18-dnevna potovanja) so prvi korak v 
sfero »človeku prijaznih potovanj«. Z rastjo Agencije Oskar je 
povsem logično, da se bo pritisk na tovrstna potovanja v letu 
2008 okrepil. Lansko leto smo dobili veliko novih članov, ki so 
prej potovali na bolj turističnih potovanjih, zdaj pa jim z nami 
postaja všeč. Število samih potovanj pa je omejeno. 
Naše trojke so še posebno na udaru v času praznikov in 
dopustov – prvomajski prazniki, krompirjeve počitnice, novo 
leto … V teh terminih so skupine večje. Če vam dovoljuje čas, 
se je morda bolje ozreti za kakšno trojko izven glavnih termi-
nov, morda celo naletite na ugodnejšo ceno! Na teh potovanjih 
so skupine običajno manjše, s tem pa kvaliteta potovalnega 
časa večja!
V zadnjih letih so trojke vse bolj priljubljene v poletnih po-
čitnicah. Tudi večja vročina nas ne ustavi za doživeta poletna 
vandranja po Maroku, Egiptu in JV Turčiji s Sirijo … Zdaj smo 
jim dodali še 17-dnevni Šrilanko in Kitajsko. 

HRUSTLJAVE ŽEMLJICE v letu 2008 – turistična potovanja
Klasična in druga krajša potovanja se začenjajo približevati kritični 
meji polnosti predvsem v glavnih terminih (prvi maj, konec oktobra 
in novo leto) okoli mesec dni pred odhodi. Držite se naših priporo-
čil glede varne prijave, pa vam ne bo treba pobirati ostankov. 

Nasveti - potujmo skupaj!www.agencija-oskar.si
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Oskarjeva filozofija za nas ...
Čeprav govorimo o naklonjenih bogovih, dušicah in zvezdicah (na nebu in v očeh), je skupna potovalna filozofija čvrsto 
usidrana tudi v omejeni stvarnosti 4-ih razsežnosti. Živi v nas sopotnikih, ki jo z veseljem širimo v okolje. Vzpodbudili pa 
smo tudi interes akademskih hramov učenosti. Človeku prijazna potovanja torej – mit ali resničnost?

Preteklost je mrtva. Naj živi preteklost.
V 5000 letni zgodovini naše civilizacije je človek vse do sre-
dine prejšnjega stoletja živel, kot je MORAL živeti. Razen red-
kih posameznikov je bil smisel življenja darwinistično preživetje 
in reprodukcija, človek pa del tropa (družina, pleme, narod …). 
Potovali so zgolj tisti, ki so morali (trgovci, vojaki) ter peščica 
tistih, ki so hoteli (avanturisti, sveti možje in žene, pa še kdo bi 
se našel). 
Šele pred okoli pol stoletja (čas naših babic in dedkov) so se 
čeljusti življenjskih nujnosti razklenila, razviti svet je napredoval 
v življenjskih pogojih in prostem času, svoboda misli in gibanja 
je postala stvarnost. Relativnostna teorija je odprla pot v sicer 
nevidne svetove. Masovni turizem pa je bil neverjetna revolu-
cija, ki je prvič v zgodovini človeštva premaknila velike ljudske 
množice – ker so to same hotele v želji po gibanju, spremembi!
Masovni turizem 20. stoletja izhaja iz tisočletne človekove 
žeje po gibanju in hrepenenja po tistem, česar doma človek ni-
ma. Sanje so se začele uresničevati – uživati prosti čas, utruje-
ni počivati – preprosto lenariti in nič delati, lačnim zabave doma 
je bilo dana hrana turističnega vrveža in zabave … in skromni 
domači domovi so se v času počitnic spremenili v turistični raj 
udobnih hotelov … kjer nas čaka obilen zajtrk in postrežba turi-
stičnih delavcev – ej, ki so tukaj samo zaradi nas!!
Poudarek masovnega turizma 20. stoletja je bil na fiziki 
– kvaliteti tistega, kar človek plača. Doživetje se je bilo peljati z 
letalom, priti v hotel in jesti v restavraciji … Tega je bilo doma 
komaj kaj, to je bil višek prestiža. Žeja je bila tako velika, da 
je danes turizem največja industrija na svetu. Še pred 80-leti 
pa so potovali le redki izbranci. Ena največjih revolucij, ki jih je 
videl svet. 

Prihodnost je živa – ne pustimo ji umreti!
Danes se piše 21. stoletje. Domače življenje se je bistveno 
spremenilo. Danes povprečen Slovenec živi bolje, kot je pred 
100 leti živel kralj. Vse več je ljudi, ki želijo »nekaj več« od zgolj 
preživetja in reprodukcije. Iskanje višjih smislov je vse močnej-
še, saj bel kruh danes marsikoga ne vzradosti več! Vse več nas 
je, ki težimo k večjemu samoudejanjanju in čutimo, da je življe-
nje brez globljega smisla - nesmiselno. Zavedamo se, da nas 
fizika sicer še vedno zadosti, a le do neke mere! Potem pa je 
njene koristi hitro konec. Ni več težava v lakoti, temveč v odveč-
nih kilogramih. Ni več poudarek na »največ«, temveč v »pravi 
meri«. Pot pa, ki jo hodimo, je v preseganju obstoječega! 
Nismo več zadovoljni z vdanostjo v usodo in pasivnim iz-
polnjevanjem dolžnosti. Želimo biti vse bolj aktivni igralci v na-
ših življenjih. Res da je lažje igrati vlogo žrtve in kriviti svet okoli 
sebe, a vse močnejše je zavedanje, da to ničesar ne spremi-
nja. Da je sicer lastna pot težja in je treba vanjo veliko vložiti, 
vendar je nagrada tega vredna; naše življenje samo!
Včasih smo kvaliteto življenja merili v denarju in količinskih 
podatkih. Danes vas vprašajo le – koliko prostega časa imate in 
v kakšnem okolju živite! Prosti čas je danes simbol človekove 
svobode, zavedanje o njegovi pomembnosti in prizadevanje za 
njegovo kvaliteto pa odraža našo željo po njej! Stopnja svobo-
de pa določa stopnjo samoudejanjanja! Potovanja pa so drugi 
simbol svobode – svoboda gibanja in potovalni veter, vrtnica za 
dušo … Zmaga duše nad telesom! 

Sopotnik 21. stoletja …
… ne potuje zaradi tistega, kar plača, temveč zaradi tis-
tega, česar ne more plačati! Je ozaveščen sočlovek, ki ne 
potuje zaradi tistega, kar najde nekaj korakov od domačih vrat 
… Temveč potuje zaradi tistega, česar doma ne more najti. 
Sodoben sopotnik ne potuje zaradi gostujočih dežel, temveč 
zaradi SEBE, ne potuje zaradi piramid in cerkva, temveč zaradi 
tistega, kar v sebi prinese domov!
Sodoben sopotnik potuje z namenom odkrivanja in razis-
kovanja – SEBE! Drugačnost in različnost drugačnih dežel so 
le ogledala, ki vsako pod svojim kotom in na svoj način kaže 
– koga? Ja tistega, ki se v njem ogleduje. Vse več ogledal od-
kriva vse več neznanih in skrivnostnih kotičkov – sopotnika sa-
mega! Vse večje poznavanje in razumevanje pa vodi v vse bolj 
stvarno – SAMOPODOBO! 
Samopodoba pa je okno, skozi katerega vsakdo med na-
mi gleda v okolico na eni strani in vase samega na drugi. Je 
VIDIK, OSNOVA, iz katere žarčijo naše življenjske silnice. Bolj 
ko je samopodoba realna in skladna z nami samimi, bolj živimo 
LASTNO življenje, čutimo njegov smisel in poslanstvo. Bolj ži-
vimo svojo zgodbo, z manj pridobljenih tujkov, iluzij in omejitev. 
Življenje postaja močnejše, izraznejše, bogatejše. Bolj se torej 
SAMOUDEJANJAMO!

Pa smo tam! Iz iluzij in sanj si tako ustvarjamo stvarnost. 
Ne zato, ker moramo. Temveč zato, ker samo tako HOČEMO. 
Četudi se ne zavedamo, kaj nas žene na potovanja, je žeja po 
samoudejanjanju v nas prevladujoča. Ozaveščena dejanja so še 
močnejša!

Človeku prijazna potovanja Agencije Oskar podpirajo 
sopotnika 21. stoletja. Sopotniki smo soljudje, ki vse bolj ve-
mo, kaj hočemo in zakaj potujemo. Ki iščemo »nekaj več« od 
mračnega darwinizma in presegamo želje po zgolj več »fizike«. 
Preprosto ljudje, katerim duša zmaguje nad telesom. Ki torej 
raja ne iščejo v onostrastvu, temveč ga hočejo ŽIVETI!
Smo nove generacije v večtisočletni zgodovini naše civi-
lizacije. Orjemo ledino novega. Nimamo zgodovinske izkušnje, 
temveč jo ustvarjamo zanamcem. Pionirji smo v velikem pro-
jektu, v katerem se mitološka »nebesa« spuščajo na ta svet (ali 
pa se mi dvigamo vanje), kjer bodo nekdaj privilegiji izjemnih 
posameznikov postali dostopni vsakomur. Če so nekdaj ljudje 
bežali od neznanega, nas danes to privlači. 
Prijatelj z uhanom v desnem ušesu bi dejal – življenje je 
res trpljenje, a prihaja čas, ko bo življenjski užitek dostopen 
vsakemu. Pot je dolga in naporna, a je nagrada vredna vsake-
ga truda. Tako je govoril pred 2500 leti. Howgh. 

Včasih se na potovanjih pridušate češ – kako vas čudno gle-
dajo doma ali v okolici, ko tako potujete z nami. Hodite po 
svetu po »trpljenje« in še plačate za to?! 
Ne skrbite, vesolje je na vaši strani! Pomislite na velike lju-
di, katerih spomin je ostal tudi iz daljnih časov vse do danes! 
Večina jih je - potovala! Ni jim bilo TREBA, a so šli v širni svet, 
se izpostavili naporom in preizkušnjam, neznanemu in izzivu. 
Izjemno malo velikih imen preteklosti je čepelo doma.
Komu torej zdaj piha veter vesolja v hrbet? 

BISTVO – SMISEL
Delovanje brez smisla je nesmiselno. Agencija Oskar – sku-
paj z vami, dragi sopotniki – imamo s tem jasen smisel in po-
slanstvo, ki je čvrsto umeščeno v sodobni čas in ključni prehod, 
ki smo mu priča. Nismo le nemi opazovalci, temveč glavni igral-
ci. Zato nam veter vesolja piha v hrbet … zato naj nam curek 
še naprej daleč nese!
Zato ni slučaj, da smo sopotniki tako povezani, da se ve-
dno znova radi srečujemo in uživamo v skupnih potovalnih do-
živetjih. Ni slučaj, da so naše skupine tako prijetne in sprošče-
ne, spontane in lahkotne … Da v njih vsakdo lahko igra svojo 
glavno vlogo in jo skupinska dinamika le še podpira! Da vse 
bolj ugotavljamo, da so prav sopotniki naš najmočnejši potoval-
ni element. Mi sami torej, družba, ki potujemo! Od nas je najbolj 
odvisno, kako bomo doživljali sebe in svet okoli nas. 

Potovanja nove dobe
Sopotniki nove dobe želijo biti glavni igralci in ne le opa-
zovalci. Prostor za glavno igro vsakega posameznika mora 
biti zagotovljen s širokim potovalnim scenarijem (program po-
tovanja) in globokim razumevanjem potovalne režije (vodnik). 
Glavna igra sopotnika je mogoča le v spontanem in neformal-
nem vzdušju, nikakor pa ne v togem in formaliziranem. Samo 
v igrivi spontanosti se sopotnik lahko samoudejanja in odkriva 
realno samopodobo. 
Spontanost je močno stanje ODPRTOSTI – sodelovanja in 
zaupanja (sebi in okolju) ter izostrene POZORNOSTI in obču-
tljivosti na dogajanja (lastna in v okolju). Izraz spontanosti je 
užitek v sprejemanju izzivov, veselje nad potovalnimi presene-
čenji, neznanim in drugačnostjo. Izpostavljanje »različnosti« ter 
ponos nad lastno toleranco (do sebe in do okolja) nas krepi in 
vzburja čute. Predajanje vsakovrstni različnosti nas bogati s ti-
stim, po kar se na potovanja odpravljamo!

Zato, dragi sopotniki, širimo dragoceno potovalno kultu-
ro skupaj naprej! Spoštujmo vsakega sopotnika in njegovo 
igro, ne glede na to ali nam je všeč ali ne. Ker tako dobimo nji-
hovo spoštovanje do naše igre. Še naprej presegajmo demon-
ske misli o kakršnikoli ekskluzivnosti ali »naprednosti« ali tem, 
da imamo mi bolj prav kot nekdo drug. Še naprej presegajmo 
lastne omejitve, da smo »božji poslanci« in s tem določeni, da 
lahko sodimo o drugih.
Namesto tega še naprej raje spoštujmo različnost v okolju, tako 
dežel kot sopotnikov, skušajmo jo RAZUMETI in tudi s svojo 
raznolikostjo prispevati skupnemu bogastvu. Kajti sprejemanje 
raznolikosti je največje potovalno bogastvo, naj bo na potova-
njih ali v življenju. 
Čas osamljenega individualizma hitro postaja del srednjeveške 
preteklosti. Sopotniki nove dobe vse bolj VEMO, zakaj se dru-
žimo. Povej mi, s kom potuješ, in povem ti, kdo si! Ponosen in 
vesel sem, da lahko potujem z VAMI!

www.agencija-oskar.si Ne spreglejte - bistvo časopisa!
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... in v akademskih krogih
V jeziku ekonomistov pa je naša potovalna 
filozofija videti takole:

V četrtek, 20. 12. 2007, so študenti v okviru predme-
ta Trajnostni turizem poslušali predavanje gosta, gospoda 
Oskarja Savarina, direktorja potovalne agencije Oskar. Na 
predavanju je predstavil svojo vizijo razvoja turizma, ki se bo v 
prihodnosti osredotočala na trajnostni razvoj. Moderni turizem 
vidi kot nadgradnjo masovnega turizma, v katerem turist ne bo 
le številka, potovanje pa bo prilagojeno potrebam in zmožno-
stim potovalca. V svojem predavanju se je oprl na Maslowovo 
teorijo potreb in predpostavil, da turisti vedno bolj množično 
potujejo zaradi samoizpolnitve, ki je najvišja v hierarhiji potreb, 
in opuščajo tradicionalni pesek-morje-plaža turizem. Seveda 
masovni turizem  ne bo izginil, vendar pa je turizem, ki temelji 
na samoizpolnitvi, na močnih čustvenih dražljajih, ko potovalec 
igra glavno vlogo in dogajanja v turistični destinaciji ne opazuje, 
pač pa se vanj aktivno vključuje, privlačna tržna niša z velikim 
potencialom za rast.
Predstavil je tudi delovanje svoje agencije, ki se osredotoča 
na individualno zadovoljevanje potreb porabnikov njihovih stori-
tev in personalizacijo potovanj. Po njegovih besedah se agen-
cija trži s pomočjo »od ust do ust« publicitete, saj je zadovoljni 
kupec najmočnejše sredstvo oglaševanja v turizmu. Poleg tega 
agencija izdaja svoj časopis z reportažami iz potovanji in pred-
stavlja svojo filozofijo potovanj kot sredstva zadovoljevanja člo-
vekovih potreb po samoizpolnitvi. Agencija je s tovrstnim perso-
naliziranim pristopom ustvarila zvest krog odjemalcev, ki deluje 
kot skupnost in zaupa v kvaliteto storitev agencije. 
Predavanja gostov iz prakse v povezavi s snovjo predme-
ta so ključna, saj študenti tako lažje povežejo teorijo s prakso, 
večja je tudi uporabnost predmeta za prihodnje izzive, s kateri-
mi se bodo študenti srečevali po končanem šolanju. 
Veselim se ponovnega obiska gospoda Savarina na 
Ekonomski fakulteti!

Kir Kuščer

Dežela pobožnih ljudi

Bharat Mata je njeno ime. Mati Indija. S 330 milijoni bogov 
in vsaj 800 milijoni hindujcev prav gotovo podira kakšen verski 
rekord. Recimo tistega o najstarejši živeči religiji, pa tistega o 
številu bogov ... Kaj pa tistega, da so njeni pripadniki najbolj 
pobožni ljudje na svetu? Pobožni, da. Saj veste, kažejo svojo 
vdanost bogu, radi molijo, še raje sodelujejo pri verskih obredih, 
najraje pa pri verskih festivalih. Vendar gre pobožnost pri hinduj-
cih še dlje, oni svojo vero živijo, vsak dan, pri vsakem opravilu. 
Pravzaprav ne ločijo med vero in načinom življenja. Kako le? To 
je vendar eno in isto.
Hinduizem sam pa nikakor ni eden in isti. Že pet tisoč let 
se razvija, prilagaja, spaja, vključuje, združuje ... Rezultat so 
številne sekte, preštevilni bogovi, različna verovanja in tradicije. 
Hinduizem nima svojega ustanovitelja, nima ene središčne svete 
knjige, nima ene vsepovezujoče verske organizacije, nima do-
gmatičnega vrhovnega središča. Lahko bi rekli, da v hinduizmu 
velja vse hkrati in je vse enako prav. A pod pisanim senčnikom je 
eno ogrodje. Reinkarnacija in karma, samsara in mokša, atman 
in brahman. Predvsem pa občutje tistega »več«, ki prežema ve-
solje in vse posamično v njem. Ne zgolj vera v nekaj več, temveč 
OBČUTJE tega več. Kajti prek milijonov bogov hindujci dejansko 
častijo vseprežemajočega duha, tisto neopisljivo absolutno, iz 
katerega vse izhaja in kamor se vse vrača. 
Popotnik po Indiji ne more mimo hindujske pobožnosti. 
Na vsakem koraku se dregne obnjo. Ko se zgodaj zjutraj spre-
hodi skozi vas do enega najsvetejših templjev, opazuje ženske, 
ki v zori posipajo barvni prah pred vhod hiše. Rišejo vzorec, ki 
bo v hišo pripustil le dobre namene, slabe pa odvrnil. Pomaga 
mu svastika nad vrati. Ko človek hodi ob reki ugotovi, da četrtino 
vasi muči nespečnost! Saj se ob nečloveško zgodnji uri v njej 
kopajo ljudje. Dve muhi na en mah ubijajo, ko s svojim čofota-
njem najprej vzneseno pozdravljajo vzhajajoče sonce, potem pa 
se temeljito namilijo in drgnejo po vsem telesu. Zakaj bi ločevali 
obred in higieno? 
Kmalu zaslišiš prepevanje in veš, da je blizu templja. 
Napev se ponavlja in ponavlja, v neskončnost. Pravzaprav v 
sedem let. Vaščani okoliških vasi namreč podirajo rekord nepre-
kinjenega čaščenja s petjem manter, svetih zlogov. Še dve leti 
se bodo izmenjavali. V templju naletiš na vernike, ki s premi-
kajočimi se ustnicami darujejo kipcu boga v razkošnih oblačilih, 
svečeniki jih olajšajo darov in blagoslovijo s tilakom, rdečo piko 
na mestu tretjega očesa – o, naj se odpre! Mlad brahmin, sve-
čenik, zagleda popotnika in ga vzame pod svoje okrilje. Popelje 
ga po templju, razlaga vero in čaščenje, razlaga o vegetarijanski 
prehrani in pomenu pitja lastnega urina, nazadnje ga povabi, 
naj pride v tempelj na aarti, večerno molitev. Takrat bo tempelj 
poln ognja, kadila, slaščic, svečeniki bodo vodili obred, glasbe-
niki bodo igrali, verniki bodo peli in plesali. Tempelj bo nasičen z 
versko vznesenostjo. 

Medtem je vas oživela. Do stare trdnjave boš šel z motorno 
rikšo. Rikšar divja, Šiva na mali armaturi poskakuje v ritmu pop 
pesmic najnovejšega bolivudskega filma. Rikšar silovito zausta-
vi, ni še na cilju, le madam krava gredo čez cesto. Zares ustavi 
pred mostom, ki vodi do trdnjave. Popotnik izstopi, a pogled na 
berače na mostu ga potisne vzvratno na breg. Sreča sadhuje, 
hindujske svete može, ki so se odrekli vsem posvetnim vezem, 
da bi našli svojo duhovno pot v odrešenje. Sanjajo z odprtimi 
očmi. Sveta marihuana jim pomaga odpirat svetove višjih zave-
sti. Toda eden pogleda popotnika naravnost v dušo. Zamomlja 
nekaj, ga potegne za roko in še enkrat zamomlja, ga blagoslovi 
in mu ponudi svojo prazno kanglico, naj zažvenketa. Popotnik 
začuti neko toplino v notranjosti in razpre pest. Zažvenketa. 
Sedaj ima dovolj poguma, da prečka most. 
Po kratkem raziskovanju trdnjave, se oglasi želodec. Ob 
pikantnem kosilu sreča dva popotnika, par. Tako vneto pripo-
vedujeta o Varanasiju, da se čas ustavi. Slikata mu to najbolj 
sveto mesto, naslikata obrežne kopalne stopnice ob Gangesu, 
vernike, ki čepijo v reki in vneto spirajo grehe s sebe, pralce pe-
rila, ki še bolj zagnano spirajo mestni smog iz tkanin, kmete, ki s 
krtačami drgnejo svoje vodne bivole in jim oljijo roge, brahmine, 
ki pod senčniki razlagajo bolj in manj svete tekste mimoidočim, 
fante, ki se podijo za papirnatimi zmaji, pse in opice, ki preganja-
jo lenobne krave, goreče grmade vedno novih umrlih v Šivinem 
mestu odrešenja, ptice, ki lovijo ribe v reki. Naslikata vse pov-
prek. Vse se odvija eno ob drugem. Ni ločnic med življenjem in 
smrtjo, ni ločnic med življenjem in vero. 
Z večerne molitve se popotnik vrne v svojo hotelsko sobi-
co. S postelje spremlja novice po televiziji. Nek pomemben poli-
tik je danes raztrosil pepel svojih staršev ob sotočju svetih rek v 
Alahabadu. Tako jim je zagotovil mokšo, no, če ne odrešitve pa 
boljšo reinkarnacijo vsekakor. 
Cilj hindujca v tem življenju je, da nima še enega življenja. 
Vedo, da je to izredno težko dosegljiv cilj, zato stremijo vsaj k 
boljši reinkarnaciji, k boljšemu položaju v naslednjem življenju, 
k stopnički više na poti do odrešitve. To pa je precej preprosto 
doseči. Deluj dobro in deluj v skladu s pravili svoje kaste, in v 
naslednjem življenju se boš rodil v višji kasti. Potem bo pot laž-
ja. Se še sprašujete, zakaj je kastni sistem v Indiji še vedno živ? 
Pa kako je mogoče, da ljudje fatalistično živijo po cestah in slu-
mih? Pa kako to tistih na vrhu prehranjevalne verige ne moti kaj 
dosti? Kadar ljudje dovolj močno verujejo, je vse mogoče. Tudi 
čudeži? Tudi čudeži. 
Dogodek, ki obljublja čudeže, se zgodi vsakih 12 let v 
Alahabadu. Zgodi se verski festival Maha Kumbh Mela. Kdor 
se v astrološko določenem času okopa v sotočju najbolj sve-
tih rek Ganges, Jamuna in mitološke Saraswati, se očisti vse 
slabe karme, prekine krog rojstev in smrti ter trpljenja na zemlji 
in doživel bo osvoboditev. Na zadnjem festivalu se je samo na 
najbolj primeren dan okopalo 12 milijonov vernikov, v času festi-
vala pa 50 milijonov. Največji verski shod na svetu. Masa ljudi, 
ki se jo vidi iz vesolja! In edini verski dogodek, ki združi na enem 
mestu ogromno versko in kulturno mešanico Indije, vse kaste, 
vse verske sekte, vse pobožne ljudi. 

Milijoni ljudi, ki se vsako jutro obredno kopajo v rekah in 
jezerih, milijoni ljudi, ki vsak dan molijo pred hišnim oltarjem v 
domači kuhinji, milijoni ljudi, ki prepevajo večerne molitve, mi-
lijoni ljudi, ki vdano živijo svoje vnaprej določeno življenje, ker 
sprejemajo naravni zakon karme, milijoni ljudi, ki umrejo z upa-
njem, da se ne bodo več rodili. Brez pretvarjanja. Z močno vero 
v srcih. Najbolj pobožni ljudje na svetu? Morda. 
Bharat Mata je njeno ime. Mati Indija. Dežela pobožnih ljudi. 
A ne zgolj hindujcev. Zdi se, da so tudi pripadniki drugih ver v 
Indiji nekako bolj pobožni, kot njihovi bratje in sestre drugod po 
svetu. Morda. 

Ana Hočevar, vodnica

Oskarjeva Indijawww.agencija-oskar.si
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Zahodna         Turčija
Pravi vstop v Turčijo. Razvita turistična dežela ne odstopa 
od »znanih« turističnih vzorcev. Potovalna vsebina je pest-
ra in zanimiva – Carigrad, bleščeča antika na Egejski obali, 
čudovito morje na Sredozemlju ter tradicija s pravljično 
Kapadokijo v osrednjem delu dežele. 

Po uhojenih poteh (16 dni) je vrhunsko izdelana zgodba, saj 
gre za atraktivno kombinacijo potovalnih in počitniških užitkov. 
Uvodnim potovalnim taktom, kjer si ogledamo Carigrad in naj-
večje antične bisere Egejske obale sledi doživeto in sproščeno 
drsenje po najlepših obmorskih kotičkih. Vključeni so izleti z 
ladjico, tudi ena nočitev v soju močnih mediteranskih zvezd … 
In ko je morja ravno dovolj, se vzpnemo na visoko anatolsko 
planoto in si privoščimo stik s pravo turško tradicijo. Na koncu 
je krona – pravljična Kapadokija. Potovanje je polno lagodnega 
ritma, je mehko in spontano, a se na njem stalno nekaj dogaja. 
Priporočamo ga v celoti, lahko pa se udeležite samo njegove-
ga prvega ali drugega dela, ki ju kombinirate s počitnicami v 
Olymposu ali Čiraliju, križarjenjem na ladjici ali …
Počitniška Turčija I. (11 dni) vključuje prvi del gornjega po-
tovanja. Po obisku Carigrada ter antike na Egeju si privoščimo 
dinamične počitnice na turškem Sredozemlju. Nadaljujemo lah-
ko s počitnicami v Čiraliju ali Olymposu, ali kako drugače. 
Počitniška Turčija II. (10 dni) pa začenja z dinamičnimi po-
čitnicami ob morju, potem pa se vzpnemo v Anatolijo s turško 
tradicijo in več lepe narave. Na koncu doživimo Kapadokijo. 
Pred potovanjem si lahko privoščimo dodatne počitnice, po po-
tovanju pa lahko ostanemo še v Carigradu. 

NOVO – POČITNICE V OLYMPOSU IN ČIRALIJU
POSEBNA BROŠURA
Olympos in Čirali sta svojevrstna počitniška dragulja, 
katerih čas šele prihaja. Gre za nacionalni park, kjer še vedno 
vlada narava in spontanost ter enkratne možnosti za aktivne 
počitnice. Uživali boste na eni najlepših prodnatih plaž, korak 
od nje so ostanki nekdanjega gusarskega gnezda … Na plaži 
najdete naravno senco ter rečico, ki se izliva v morje … v katero 
zaplavate in na površini začutite hladne plasti sladke vode … 
Za mlade in mlade po srcu. Za vse, ki ljubite spontanost in 
domačnost ter doživetja … Tudi ob morju!

Turčija je »zakon«! ... prvič
Zlata jama doživetij naših sopotnikov je neizčrpen vir inspiracije. Z vedno novimi priložnostmi navdušuje tudi nas. Letos 
smo dodali veliko novega tudi za vse, ki bi se v to presenetljivo deželo želeli vrniti.

O Turčiji v časopisu že dolgo nismo govorili. Vendar je še 
vedno eden glavnih draguljev v naši potovalni kroni. Hitro in 
lahko dostopna, cenovno ugodna in raznolika je kot naročena 
tako za lagoden vstop v sfero potovalnih moči kot tudi vrhunske 
potovalne užitke, ki jih zlahka kombiniramo s počitniškimi užitki 
v »človeku prijaznih« počitniških krajih. 
Na svoj račun lahko pridete prav vsi. Veličastni antični spo-
meniki za ljubitelje zgodovine in raziskovalce kulturnih vplivov. 
Čudovita in vsak dan spreminjajoča narava nas vabi na spre-
hode, lahko pa tudi daljše pohode … Za planince je v deželi 
obilje atraktivnih gora z Araratom na čelu … Za pohodnike pra-
vljična Kapadokija in čudovita Likija, za plezalce Olympos in za 
skakalce s padalom Oludeniz! 
Za čutečega sopotnika je poleg vsega tega še najlepša rde-
ča nit občutja umirjenega vzhodnjaškega melosa življenja, en-
kratni domačini na podeželju ter vsrkavanje turške tradicije v 
kakšni od lokalnih čajnic. 
TRI TURČIJE IN OLYMPOS!
Pri Oskarju poznamo TRI Turčije – Zahodno, Vzhodno in 
Jugovzhodno. To so tri potovalno povsem raznolike dežele in 
zgolj slučaj je, da se danes nahajajo v isti državi. Vsaka med 
njimi je svet zase, vse skupaj pa nas vodijo v prelesten prehod 
iz evropskega v vzhodnjaško (zahodna T.), iz razvite Turčije 
proti usojenosti osrednjeazijskih prostranstev (vzhodna T.) in 
na drugi strani proti arabsko-semitskim puščavam (JV Turčija, 
ki jo lahko nadgradite s Sirijo). 
Letošnja novost pa so počitnice v Olymposu in Čiraliju! To vam je 
posebna počitniška zgodba, čutna in aktivna, s čudovito prodna-
to plažo in v objemu narave s spontanim vzdušjem. Počitnicam 
lahko dodate še nekaj dni križarjenja z ladjico, vse skupaj pa 
zaokrožite s potovanjem po tem delu prelestne dežele. 
Turških možnosti je torej toliko, kot vam jih dopušča domišljija!

STANDARD IN NADSTANDARD.
Vsa klasična in bolj turistična potovanja stopnje 2 (Klasična 
Turčija, Carigrad …) si lahko privoščite tudi z bivanjem v udob-
nejših hotelih 4* s polpenzionom (NADSTANDARD). Vsa 
naša potovanja pa lahko doživite z bivanjem na Oskarjevem 
STANDARDU. To so skrbno izbrani hotelčki 2-3* z zajtrkom, 
večinoma v središčih mest, ki povsem služijo svojemu namenu 
– kvalitetnemu počitku in spancu. Kjer je potrebno, so klimatizi-
rani, sobe so v glavnem čiste in s TWC-jem. 
Oskarjev standard pa pomeni dvakratni plus – za nižjo ce-
no dobimo še več doživetij in potovalni čas se nam v mestnih 
središčih lahko zavleče dolgo v noč … Na Oskarjevem stan-
dardu je tako več spontanosti, več potovalnih moči. 

OSKARJEVO PRIPOROČILO
Če je le mogoče, si privoščite katerega izmed treh poletnih 
dvotedenskih potovanj – Po uhojenih poteh, Njegovo veličanstvo 
Skrajni vzhod ter Rodovitni polmesec! To so zadetki v črno. Za 
prvo potovanje je najboljša zahodna Turčija, če potujete drugič, 
se odpravite na njen vzhod. Za tretje potovanje pa si prihranite 
največjo poslastico. Tako boste sproti odkrivali vedno bolj od-
maknjene kotičke, najlažje razumeli raznolike svetove in jih tudi 
začutili. Vesel vstop v drugačnost!
Drugi po moči sta dve 10/12 dnevni DOŽIVETI POTOVANJI 
– Turško doživetje in Vzhodnoturško doživetje. Prilagojeni sta 
vsem z manj dopusta (1 teden). Potuje se hitreje, a nič ne skrbi-
te – to sta še vedno odlični potovanji, ki vam zapustita velik za-
klad. Še vedno razgibani in dinamični, vpeti v mnogotera okolja 
in še vedno tudi v – vzdušja!

POSEBNA POTOVANJA
Na spletni strani najdete tudi vse več aktivnih in temat-
skih potovanj – zelo mamljive možnosti tako za posa-
meznike, še bolj za skupine. Tu so Aktivne počitnice v 
Olymposu ter dinamična Likija, festival ljubiteljev jad-
ralnega padalstva v Oludenizu (oktober 08) ter festival 
prostega plezanja v Olymposu (oktober 08) … Za zaklju-
čene skupine pripravimo program po želji. 

INDIVIDUALNA POTOVANJA
Potujete lahko samostojno z najetim vozilom ali kako drugače. 
Uredimo vam lahko nočitve v hotelih, dodamo koristne nasvete 
in ideje za vaš čas … Če imate več časa je gotovo atraktivna 
možnost, da prvi del potujete na enem izmed naših potovanj ter 
se tako vklopite v deželo in jo spoznate, potem pa nadaljujete z 
najetim vozilom in raziščete še kak skriti kotiček … 

VREME
Najboljši potovalni čas je med aprilom in novembrom 
(Zahodna Turčija) ali med majem in oktobrom (vzhodna in JV 
Turčija). Julij in avgust je ob morju vroče, na visoki anatol-
ski planoti pa so temperature za potovanje prijetnejše. Poleti 
je najbolj vroča JV Turčija, ki ji sledi obmorski del zahodne 
Turčije. Vzhodna Turčija pa je visoka dežela in tam je prav 
poleti najlepše potovati! Naša potovanja so prilagojena vro-
čini – tako je v poletnih mesecih lažje potovati, kot pa bivati 
na enem mestu! 

Klasična potovanja so bolj klasična (Klasična Turčija, 
Carigrajsko doživetje …) – glavni poudarek je na ogledu najve-
čjih znamenitosti dežele, spontanega časa je manj, kot je manj 
tudi tradicije in narave. Za ljubitelje klasičnih potovanj so dobro 
pripravljena in vrhunsko vodena. Tudi v ta potovanja vdihujemo 
veliko dodatkov, ki jih drugje ne morete najti. 
Cene pa gredo seveda v nasprotni smeri. Najugodnejša so 
prav Klasična potovanja, nekoliko dražja so doživeta potovanja … 
A za čutečega sopotnika tudi tu velja osnovno načelo: glede na 
količino doživetij in potovalno moč so najcenejša potovanja naj-
dražja … In vstop v sfero potovalnih moči je gotovo najugodnejši. 

www.agencija-oskar.si Turčija je »zakon«



 1 1AGENCIJA OSKAR, d.o.o., Gregoričeva ulica 38, 4000 Kranj, 04/201-43-38, 04/201-43-39, E-mail: info@agencija-oskar.si

Zahodna         Turčija
Zahodna Turčija je čudovita dežela za planinska ali 
pohodniška potovanja. Osvojili smo že veliko lepih go-
ra, med katerimi je najvišji ugasli vulkan Erciyees (3917 m). 
Atraktivni vrhovi so tudi likijski Olympos ter Bela gora, na 
egejski obali pa morda Petprstnik! Prijetnost planinskih poto-
vanj po zahodni Turčiji je tudi ta, da vašim sopotnikom sploh 
ni treba v hrib, saj so zagotovljene atraktivne alternative! 
Planinska potovanja pripravljamo za zaključene skupine. 

Vzhodna Turčija

Vstop v pravo drugačnost, kjer se lepota in doživetja le še 
stopnjujejo – vstop v sfero potovalnih moči! Tu vladata tradici-
ja spokojnost, odmaknjenost od hitrega tempa naše civilizacije. 
Stopnjujejo se lepote narave in vsak dan je nov prizor, nov »ah 
in oh« – nov svet! Spomeniki preteklosti so tu redkeje posejani, 
a v naravnem veličastju toliko močnejši. Spoznavanje turškega 
vzhoda vas vpelje v nove svetove – svetove potovalnih moči, 
vašo glavno potovalno igro!
Njegovo veličanstvo – Skrajni vzhod (16 dni) je, kot že sa-
mo ime pove – kralj vzhodnoturških potovanj. Krasi ga pravi 
ritem, vpeljevanje v drugačnost in vzdušja dežele. Vpelje vas 
v osrednjeazijske usojenosti visoke vzhodnoanatolske plano-
te, v vrata narodov na križišče gruzijske, armenske, iranske in 
turške civilizacije. Veliko čudovitih sprehodov, kopanja v jezerih 
in rekah (tudi v morju). Tudi poleti ni večje vročine! Potovanje 
lahko kombinirate z vzponom na Ararat. 
Rodovitni polmesec (16 dni) – JV Turčija in SIRIJA – je 
čisto nekaj drugega! Vodi nas po osrednjem delu rodovitnega 
polmeseca, ki je zibka naše civilizacije. Med Mezopotamijo in 
Armenskimi gorami, med Evfratom in Tigrisom, med turškim, 
kurdskim in arabskim svetom … Dokler se enkrat ne zlijemo 
s potovalno arabsko pravljico – Sirijo. Potovanje po Siriji pa je 
enkratno – kot bi listali knjigo zgodovine od nastanka človeštva 
naprej … in hkrati uživali v mehkobi njene sedanjosti. Poletna 
potovanja so vroča, a še vedno znosna. 

Vsak potovalni teren ima svoje čare, pa tudi moč. Če dam 
zahodni Turčiji 4, dam za moč turškemu vzhodu 10. Takšno 
je razmerje potovalnega bogastva, ki ga sopotnik prinese do-
mov. »Nekaj več« je v vzhodni Turčiji, se strinjamo sopotniki. 

Turško doživetje (11 dni) sledi podobni potovalni logiki kot 
»Po uhojenih poteh«, le da je prilagojen vsem z manj časa. 
Zajeti so vsi glavni ogledi, je pa manj doživetvenega, narave, 
tradicije ter spontanih trenutkov (čas!). Vsebinsko je torej pri-
merljivo s potovanjem »Po uhojenih poteh«, lahko pa se ga 
udeležite tudi v pred- in posezoni. 
Klasična Turčija (10 dni) vključuje vse glavne turistične zna-
menitosti ter poteka v krogu Carigrad – Ankara – Kapadokija 
– Pamukkale – Egejska obala – Bursa – Carigrad. Ne vključuje 
torej izleta na Sredozemlje. Gre pa tudi za večjo spremembo 
potovalnega ritma. Klasično Turčijo lahko doživite na standar-
dni ali nadstandardni varianti. 
Carigrad 4/5 dni in krajša potovanja. Skok v Carigrad je 
atraktivno doživljanje največjega evropskega velemesta na 
dveh kontinentih s pestro vsebino njegove preteklosti in seda-
njosti. Krajših potovalnih možnosti po Turčiji pa je kolikor želite. 

Na razpotju civilizacij (9 dni) je potovanje po JV Turčiji. 
Dovolj je časa, da vstopimo in polno doživimo sicer manjši ko-
šček sveta, a prepoln in vreden svojega potovanja. Za potoval-
ne sladokusce ali vse, ki ste v Siriji že bili. Čeprav – sopotniki 
si Sirijo želijo ponovno doživeti! Tisti ki so jo dvakrat, pravijo, 
da jim ni žal!
Vzhodnoturško doživetje (12 dni) oba svetova hkrati – vzho-
dna in jugovzhodna Turčija. Potovanje je intenzivnejše in hitrej-
še. Doživimo vse glavne znamenitosti, vendar je manj časa za 
vsrkavanje veličastja narave in vzhodnjaških vzdušij. To pa je 
čutečemu sopotniku največje bogastvo! 
Ararat (10 dni) - glavni poudarek je na 4-dnevnem vzponu na bi-
blijskega očaka, seveda pa nam ne uidejo tudi največje zname-
nitosti vzhodne Turčije. Vzpon lahko kombiniramo s potovanjem 
Njegovo veličanstvo … Prijava vsaj 2 meseca pred odhodom.   

Toplo priporočamo!www.agencija-oskar.si
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Bitje Agencije Oskar
Le SKUPAJ lahko ustavimo reke masovne stihije! Ena naših največjih želja danes postaja 
stvarnost. V zasnovi agencije 21 . stoletja je to ena glavnih smernic razvoja Oskarjeve 
potovalne filozofije.

V novi dobi moramo preseči delitev. Med 
Agencijo Oskar ter sopotnikom se že dolgo 
briše meja ločevanja na »mi in vi« – skupaj 
zdaj sopotniki vse bolj tvorimo širšo celoto 
– BITJE. V bitju zdaj mi razmišljamo o VAS 
in VI o nas. Druži nas zaupanje, razumeva-
nje in sodelovanje. Agencija 21. stoletja ne 
more biti drugačna!

Zavedanje (kaj hočemo), razumevanje (ka-
ko do tega priti) ter moč volje (osebni vložek 
za dosega cilja) so trije pogoji, brez katerih 
raja na zemljo ni mogoče spraviti. S kar naj-
večjo širino in globino, visoko pretočnostjo 
misli in idej ter občutljivo zaznavnostjo prav 
vsakega med nami … bomo lahko čvrsto in 
stabilno stopali izzivom nove dobe naproti!

Oskarjeva Kitajska
»Trikrat sem bil na Kitajskem pa sem jo na tem potovanju že do zdaj doživel in spoznal 
več, kot na vseh prejšnjih skupaj,« sredi potovanja Po svileni cesti II vzklikne sopotnik 
Rafko. Tudi na Tibetu je že bil, pa gre letos z nami. Iskat Šambalo … Z aprilom 2008 pa 
smo vstopili tudi v osrednjo »klasično« Kitajsko.

Naš mladi Uroš je Kitajski v popotnico 
zapisal: 
Poljub nevesti … prihodnost ni poznana, 
želje so najboljše … Tudi mi smo priženili še 
eno »deklino« v naš (Oskarjev) objem. Dobro 
smo jo pripravili na življenje v naši družbi, ki 
priznamo, ni vedno najlažje. Ona pa nas že 
od samega začetka s svojimi tisočimi obrazi 
navdušuje in nam predstavlja nove izzive na 
drugem koncu sveta. Mi smo jo že vzljubili …

JUŽNA KITAJSKA
Južna Kitajska je še en prelesten potovalni 
teren, ki gotovo vzburi sopotnikovo doživlja-
nje. Na prehodu iz tropskega podnebja vse do 
vznožja visokega Tibeta prehajamo skozi ra-
znolika okolja, moderna kitajska mesta se me-
šajo s plemenskim vzdušjem, betonske džun-
gle z odmaknjenimi kotički in tropske džungle 
z visokimi prostranstvi tibetanskega vzdušja. 
Deželo smo že raziskali, le še potovanja mo-
ramo sestaviti. Morda pa vas presenetimo še 
s kakšno drzno kombinacijo!?

Neobičajno smo se lotili te ogromne 
dežele, v stilu Agencije Oskar pač. Najprej 
najtežje in težko dostopne kotičke odmaknje-
ne zahodne Kitajske, ki vsebinsko sodi v okvir 
osrednje Azije in Svilene ceste (od tu tudi 
naslov Svilena cesta II. 22 dni – stopnja 4). 
Potem smo raziskali in osvojili prelestne kotič-
ke Tibeta. Vmes smo raziskali južno Kitajsko, 
ki bo ugledala luč dneva to zimo. Prav za ko-
nec pa smo prihranili najlažji in najbolj dosto-
pen del – osrednjo ali »klasično« Kitajsko, ki bi 
jo konec koncev lahko pripravili tudi od doma. 
Včasih pot v raj pač vodi skozi pekel. 
Morda se Kitajske še nismo povsem nau-
čili (za to je še čas), smo jo pa toliko bolj za-
čutili. Preko vseh njenih skrajnih obronkov in 
kontrastov smo vedno z novimi pogledi vsto-
pali srčiko dežele … jo osvetljevali s te in one 
plati … Da jo zdaj že dobro razumemo! 
Nismo ne sinologi ne zgodovinarji, se pa 
zato znajdemo povsod. Skupaj bomo občudo-
vali slikice kitajskih pismenk in naročali nezna-
ne jedi … Skupaj se bomo smejali in zabavali 
nad spontanimi dogodki, ki jih je Kitajska polna 
na vsakem koraku. Skupaj se bomo čudili, kako 
malo pravzaprav vemo o tej prostrani deželi … 
in se skupaj doživeti in polni novega vračali do-
mov. Da bodo tako kot v drugih naših deželah 
velike znamenitosti dežele le poudarjale pestro 
potovalno zgodbo. 

V turizmu preteklosti je obstajala potovalna 
agencija na eni strani, ter potencial potnikov 
in strank na drugi. Potnike (goste, stranke) in 
agencijo je združeval neosebni trg nevidne roke, 
kjer sta se srečevala ponudba in povpraševanje 
ter določala ceno in količino. Vsakdo je videl le 
svoje koristi, združevala pa nas je pogodba.
V novi dobi moramo to delitev preseči. Iz 
cenjenih tržnih povpraševalcev se oblikujejo 
SOPOTNIKI, povsem osebni in vsak točno 
tak, kot je. Med Agencijo Oskar ter sopotnikom 
se že dolgo briše meja ločevanja na »mi in vi« 
– skupaj zdaj sopotniki tvorimo najširšo celoto 
– BITJE. V bitju zdaj mi razmišljamo o VAS in 
VI o nas. Druži nas zaupanje, razumevanje in 
sodelovanje. Agencija 21. stoletja ne more 
biti drugačna!

* * *
BITJE mora imeti svoje SRCE. Srce ne more 
vsega poganjati, vendar je zdaj sopotnik glavni 
pobudnik in soavtor skupne celote. Sopotnik zdaj 
v srce pošilja življenjsko tekočino – svoj lastni pri-
spevek, sebe. Srce pa jo mora sprejeti, obogatiti 
vsakega s celoto, ter z združeno močjo poslati 
energijo spet nazaj, do vsakega med nami!
Srce Agencije Oskar mora biti kar najšir-
še! Ni njegov smisel v vrednotenju in ločeva-
nju, temveč sprejemanju in razumevanju, v 
vse večjem zaobseganju. Delovati mora po 
principih filozofije Agencije Oskar, po kate-
ri ima vsakdo prav – tudi srce! Le tako lahko 
srce Bitju vdihuje polnopravno enakovrednost 
vsakega tkiva v celoti.

Srce Agencije Oskar mora širiti zavedanje, 
da je prav RAZNOLIKOST Bitja naše najve-
čje bogastvo. Vsakdo med nami ga vsrkava 
skozi šobe lastne TOLERANCE. To nas širi in 
poglablja – ustvarja PROSTOR, kamor lahko 
shranimo več tistega, kar nam nihče ne more 
vzeti! To gotovo ni najlažja pot do cilja, temveč 
le najhitrejša in najmočnejša.
Srce Agencije Oskar mora širiti zavedanje, 
da je toleranco do različnosti najlažje premo-
stiti s SODELOVANJEM in RAZUMEVANJEM, 
ki rojeva ZAUPANJE – predvsem vase. Prav 
to je glavni motor vrhunskega izziva, v kate-
rem vse bolj uživamo na potovanjih – izziva po 
preseganju lastnih meja! S tem, dragi sopotni-
ki, vstopamo v novo dobo, v iskanje samopo-
dobe, v udejanjanje lastnega poslanstva!
Srce Agencije Oskar mora skrbeti za zdra-
vo ožilje in stalno širitev njegove pretočnosti. 
Časopis, E-časopis in veliko drugega se mo-
ramo še spomniti! Skrbeti moramo tudi za ob-
čutljivost, da zaznamo vsak prispevek in sode-
lovanje sopotnika, ga vsebinsko razumemo ter 
vključimo v tok, ki ga vrača nazaj, k vsakemu 
med nami!
Sopotnik je lahko kdorkoli in kakršenkoli 
– prav vsak soavtor naše pestrosti in raznoli-
kosti, ki Bitju vdihuje tisti »prostor« – ki je nuj-
no potreben za svobodo, gibanje, spontanost, 
enkratnost in ustvarjalnost.  

Sopotnik je lahko vsakdo, ki se zavestno 
odloči, da to želi biti. Del Bitja ostaja vse dokler 
si to želi in VE, zakaj tako HOČE. Vedno lahko 
iz Bitja izstopi ali se vanj vrne. Svoboda daje 
Bitju lahkotnost in neobveznost ter ga s tem 
dviguje nad »telesnost« – vdihuje mu dušo.

* * *
Vizija agencije 21. stoletja je danes še ve-
dno le CILJ. Veliko je že prehojenega, dolga 
pot je še pred nami, a cilj je danes VIDEN in 
ZNAN! To pa je dobra novica! Kajti potem je 
tudi stvaren in nam ni treba tavati po brezpo-
tjih! Ga bomo dosegli? Zakaj pa ne? A to je 
odvisno od nas samih. 

Kajti Bitje Agencije Oskar je lahko le naš 
skupni projekt. Brez vas, dragi sopotniki, je sr-
ce le luknjasto tkivo. VI mu vdihujete moč, smi-
sel in poslanstvo. Zatorej SODELUJTE, bodite 
tvorni aktivni igralci tudi na našem skupnem 
potovanju, tako doma kot v naših deželah! 
Tako bomo dosegli največ, večje samoudeja-
njanje vsakega od nas … Da sklatimo zvezdi-
ce z neba in jih naselimo v lastnih očeh!

www.agencija-oskar.si Oskarjeva filozofija  - to smo MI

Kitajsko je nemogoče »obdelati« z enim 
potovanjem. S prvim le vstopiš vanjo in se z 
novo nevesto »spoznaš«. Potem se vanjo vr-
neš in gradiš. Vsako novo potovanje je vstop 
v nov svet. Vstopite torej novim doživetjem na-
proti; v Oskarjevo Kitajsko torej – v pravljico, ki 
jo bomo delili z vami.

17 dnevna Doživeta Kitajska je tisto, zaradi 
česar si bomo dejali – »potovanja so res za-
kon, le zakaj je že konec«. Raznolikost deže-
le bomo vpijali skozi celo potovanje, spoznali 
bomo toliko obrazov, da nam bo zmanjkalo 
črnila v pisalu. Poznate mesto Hangzhou? Po 
potovanju ga boste zagotovo z veseljem in na-
smehom na ustih omenjali znancem. Od velikih 
in modernih mest se bomo z avtobusi, vlaki in 
– zaradi velikih razdalj – tudi z letali potovali po 
deželi in vsrkavali kapljice bogastva, ki nam 
bodo namenjene na poti. Veliko je možnosti, da 
se srečamo s prijaznimi ali začudenimi pogledi 
domačinov, ki se čudijo barvi naših las in s pr-
stom kažejo na poraščene moške roke, ali pa 
spoznamo prijaznega soseda, ki nas zasipa z 
raznimi jedi, ki jih je prinesel od doma za na pot 
in se hoče na vsak način pogovarjati z nami – v 
kitajščini seveda. Doživeta trojka, ni kaj! 
10 dnevna Klasična Kitajska je delček na-
še doživete Kitajske iz katere smo izločili ne-
kaj bolj doživetih kotičkov (čas). Spoznamo 
pa glavne znamenitosti Vzhodne Kitajske. 
Dodobra spoznamo Cesarsko mesto in njego-
vo okolico, v Xianu obiščemo armado glinenih 
vojščakov, pomudimo se v kitajskih Benetkah, 
obiščemo nekaj najlepših kitajskih vrtov … 
Potovanje je udobno, nočimo v hotelih 4*, pa 
vendar se ne upremo preizkusu kitajskih vla-
kov … Morda pa tudi vi že veste – tudi na turi-
stičnih potovanjih vas znamo presenetiti!

Ime potovanja Odhod Trajanje Stopnja Opomba
Kitajska 03apr 12 dni 2 posebna ponudba
Doživeta Kitajska 21apr, 11jul, 27jul, 24okt 17 dni 3
Klasična Kitajska 27jun, 26sep, 24okt, 19dec 10 dni 2
Svilena cesta II. 27jun, 18jul, 17avg 21 dni 4
Sončni mrk v Hamiju 24jul 24 dni 4



 13AGENCIJA OSKAR, d.o.o., Gregoričeva ulica 38, 4000 Kranj, 04/201-43-38, 04/201-43-39, E-mail: info@agencija-oskar.si

Trinajsta stranwww.agencija-oskar.si

Čarovniške vaje

Trinajsta stran so čarovniške vaje – stran za zabavo in 
igrive misli, ki presegajo svet štirih razsežnosti. Stran 
za dušo, ki leti tudi tja, kamor sami še ne moremo. Stran 
za lahkotno razgibavanje misli in besed, preden vstopi-
mo v kaj resnega, odraslega in obveznega … 

Letu 2008 vladata osmica in enica. Osmica pomeni dvojna prizemljitev, enica pa začetek novega. Dvojna prizemljitev 
odraža definitivnost – torej, NOVO se bo začelo dogajati, pa naj si to želimo ali ne! Kar se je lani nabiralo »v zraku«, to 
se bo letos spustilo na zemljo. Pestro leto torej, ko se lastnemu dogajanju ne bo mogoče izogniti. Priložnost ali grožn-
ja? Kakor se boste odzvali!

Veter vesolja se je za 2008 namreč odločil. Pihal bo v hrbet 
vsem, ki sprejmete izziv in pogumno zaorjete v ledino novega 
– vaš curek bo nesel dlje, kot boste pričakovali! Pihal pa bo v 
obraz vsem tistim, ki nameravate nadaljevati po starem. V tem 
primeru se vam lahko zgodi donkihotovska borba z mlini na ve-
ter – preberite knjigo!
Zabavno leto je torej pred nami – priložnost vsem iskalcem 
»nečesa več«, saj bomo lahko ta »nekaj več« iz sanj spustili v 
realni svet. Leto 2008 je naklonjeno temu, da naše sanje za-
živijo! Vendar ne bo šlo kar samo po sebi – izziv bomo morali 
vzeti v svoje roke, se z njim soočiti in ga obvladati. Srečevali se 
bomo sami s seboj, počistiti bo treba pred lastnim pragom, kajti 
inercije stare dobe so še močno v nas.
Pravo leto za nas sopotnike, ki smo na mnogih potovanjih 
vadili v sprejemih izzivov, se urili v soočanju s samim seboj. 
Zdaj bomo lažje zmagovali – in z nekaj sreče prelestne poto-
valne trenutke vsadili tudi v domači čas. Zdaj je torej čas, da 
sklatimo zvezdice z neba in jih naselimo v naše očke… in da 
raj spustimo na ta svet!

DEŽ NAKLJUČIJ
V letu 2008 nas bo temeljito pral dež naključij. Toliko jih bo, 
da jih ne bomo mogli več spregledati. Sprva bomo nad tem mor-
da začudeni in zbegani, a je kar najbolje, da se nanje čimprej na-
vadimo, se jih lotimo kot izzivov v domačem življenju in začenja-
mo razpoznavati njih pomen. Naključja so namreč kot prometni 
znaki na obeh straneh naše nove poti. Opozarjajo nas na levi ali 
desni ovinek, na nevarni odsek ceste ali na možnost plazu. 
Vstopa v svet naključij pa je vstop v svet neznanega. 
Včasih, ko so tako malo vedeli o svetu in življenju, so menili, da 
se sonce naključno pojavi vsako jutro. Zato so se bali večera in 
so s strahom gledali v zahajajočo sončno kroglo – se bo spet 
pojavila in nam znova prinesla luč življenja? In se je. Pa danes 
ni več tako. S soncem ne več. A strah ob neznanem je v člo-
veku še vedno prisoten. Premagovati ga je treba, raziskovati 
naprej in presegati obstoječe – in iz neznane ustvariti znano 
povezavo. Da potem porečemo – saj drugače ne bi moglo biti!

PRVI KORAKI V SVETU NAKLJUČIJ
Prvi koraki so bolj nebogljeni. A nekaj receptov vam tukaj za-
upamo. Ko se vam zgodi naključje, se ob njem ustavite, vsaj za 
hip. Kajti njegov prvi pomen je – POZOR! Usmerite pozornost na 
tisti trenutek ter dogajanje okoli njega. Izluščite čim več podrob-
nosti in si jih vtisnite v spomin. Poizkusite poiskati čim globljo 
vez, po kateri je do naključja prišlo! Kdaj se je začelo dogajati 

neko sosledje, ki je pripeljalo do tega naključja? Kajti naključje 
je vedno nekaj NEVERJETNEGA, le kakšna malenkost se ne bi 
zgodila (ali bi se zgodila drugače), pa do naključja ne bi prišlo! 
Naključje je namreč izjemno občutljivo sporočilo, ki pre-
sega zgolj miselni okvir. Pomislite na možaka, ki se sprehaja 
po ulici in mu cvetlični lonček pade na glavo! Kakšen splet oko-
liščin! Točno na tistem kraju, točno ob tistem času. Le korak 
več ali manj, pa se mu to ne bi zgodilo. Le sekunda več ali 
manj, pa bi bilo drugače. Le enkrat bi se ustavil, ozrl v izložbo 
… ali pa se le enkrat ne bi ustavil in se ne ozrl v izložbo … in 
zanj bi bilo vse drugače!
Drugič, ko si naključje ozavestimo, skušajmo dojeti njegov 
pomen – sporočilo. Nenadoma srečamo znanca iz otroških let, 
se z njim zaklepetamo na ulici in zato zamudimo sestanek. Če 
naključja ne bi bilo, bi šel tok dogodkov v eno smer, ker pa se je 
naključje zgodilo, se prvotna smer spremeni. Prav ta spremem-
ba ima ogromno sporočilno moč, kaj nam je naključje hotelo 
povedati. Dovolj je že, da si dve možni poti ozavestimo, četudi 
še ne razberemo sporočila. 
Tretjič, naključja nikoli ne hodijo sama, temveč v sosledju. 
Ko ste enkrat ozavestili eno naključje, ostanite pozorni na se-
danjost in dogajanje okoli vas. Kajti prihaja naslednje naključje 
iz začete verige. Ne boste dolgo čakali. Kmalu se vam bo zgo-
dilo in če ostanete pozorni, ga razpoznate hitreje kot prvega. 
Zdaj ste v veliki prednosti, kajti ne bodo vam poznani le dogod-
ki prej in potem, temveč se lahko spomnite tudi lastnih misli, ki 
so do drugega naključja pripeljale! Povežite ga s prvim. Kje so 
skupni imenovalci? Kam vodita? Vse več je sporočilne moči za 
dokončno razjasnitev!
Četrtič, naključja hodijo v trojicah. Ko se vam zgodita dve 
istosmerni naključji, tretje ni več daleč. Med prvima dvema lah-
ko mine čas, med drugim in tretjim pa ne veliko. Prvo je na-
mreč samostoječe, drugo pa hrepeni po tretjem. Tretjega lah-
ko torej že predvidimo. To pa je velika prednost, saj smo zdaj 
lahko osredotočeni nanj še preden se zgodi! Zdaj smo že blizu 
spoznanja! A s tretjim bodite previdni – kajti trojke naključij se 
vrstijo kot Andrejevi križi pred prehodom čez tire – 240 metrov 
do tirnic – prvo naključje; 180 metrov do tirnic – drugo naklju-
čje; 90 metrov do tirnic – tretje naključje in vlaaaaaaaaaaak (no 
ja, je to četrto naključje?). 

* * *
Vozite počasi, po tej novi cesti naključij. Pri vsakem znaku 
se ustavite in se potrudite, ga čim bolj proučite, skušate začutiti 
njegov pomen in ga povezati s čim več dogodki. Naj vam ne 
bo hudo, če vm sprva ne uspeva.  Ozaveščena naključja se 
morajo namreč v vas mediti. Kot rdeč vprašajček je zdaj v vas 
– kot sistem enačb s preveč neznankami, da bi ga lahko takoj 
rešili. Bodite potrpežljivi – vprašajček ve, kaj išče, in ko se raz-
jasnijo nekatere neznanke (ali ustvarijo dodatne enačbe), vam 
nenadno, naključno zasveti spoznanje! 
Srečno, dragi sopotniki, v naključij bogatem letu 2008. 
Sprejmite njegov izziv in poslanstvo, pogumno zaorjite v ledino 
nove dobe. Korak naprej proti sebi, korak naprej proti udejanja-
nju lastnih sanj. Naj vam bodo naključja prijazna, naj vas pope-
ljejo v njih čarobni vzporedni svet! V enem izmed sosledij smo 
se nekoč prepletli tudi mi. Zakaj? O tem morda naslednjič …

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

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Katere stroške krije zavarovanje VzajemnaTujina?
• 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

Kako do zavarovanja?
 obiščite nas v eni od poslovalnic 

Vzajemne - PE Kranj,

 pri pooblaščenih turističnih agencijah,

 na brezplačni številki 080 20 60.

Sezonsko zavarovanje

Ste poleti veliko v tujini? 
Izberite sezonsko zavarovanje! 
90 dni zavarovanja za samo 23,12 EUR za 
posameznika in 57,80 EUR za družino.

Razlika med zavarovanjem VzajemnaTujina in EU kartica: 

EU kartica zdravstvenega zavarovanja krije le stroške 
nujnih zdravstvenih storitev v okviru mreže javnih izvajalcev 
zdravstvenih storitev in ne nudi asistence ter ne krije stroškov 
nujnih reševalnih prevozov.

Kranj TAS (VIŠJE PREMIJE) A5 (18122007).indd   1 17.1.2008   15:22:44
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 Ko se čas ustavi
Ne! Ne dam se še. Naberem si vso mogočo literaturo, iščem rešitve, iščem poti brez zdravil. Nič. Pa saj obstaja, MORA 
obstajati, še kaka druga pot. 

Svet se vrti v pospešenem ritmu. Dnevi minevajo, kot bi 
mignil. Noč lovi dan in dan lovi noč. Začneš s delom in sploh 
ne veš, da je že večer. Otroci, služba, vsakodnevne obve-
znosti, pa v trgovino, plačati položnice … Vsega je preveč. 
Zvečer si pogosto rečemo, no, jutri pa si bom vzel trenutek 
zase! A ta jutri ne pride … Za Novo leto si obljubiš, da letos je 
pa ZARES leto sprememb in bo vse drugače …
… dokler zdravje zares ne zaškripa in moraš k zdravni-
ku! Poklapan poslušaš zdravnika, da obvezno potrebuješ ta in 
ona zdravila ter te tolaži s statistikami o povečevanju alergij in 
ti govori, da veliko ljudi z zdravili čisto normalno funkcionira. 
KRIZA! A sem zdaj tudi jaz postala statistična številka, 
spet ena, ki ne more brez … NE! Tako se pa ne grem. Potem 
pa se zgrozim, ko kar naenkrat ne pridem do sape. Jeza, ne-
bogljenost, mrzlično iskanje druge poti. Nikogar ni, ki bi znal 
svetovati …

AJURVEDSKO ZDRAVLJENJE NA ŠRILANKI 
Odkrili smo ajurvedsko zdravilišče (bolnišnico) na jugu otoka 
in ga preizkusili. Bolnišnica ni bolnišnica in hotel ni hotel. Je 
hotel, ampak je tudi bolnišnica. Vanj/o prihajajo tisti, ki to želi-
jo. Zdravljenje je intenzivno, a okolje je mirno, skrito v tropsko 
zelenje, blizu Indijskega oceana. Koristno s prijetnim. To, kar 
je preživela Svetlana, lahko organiziramo tudi za vas. A za 
najmanj 2 tedna, priporočajo pa kar tri! 

Slišala sem že za ajurvedo (znanost življenja in dolgoživosti). 
Pa ne, da bi takoj slepo verjela, da je to rešitev mojih težav … 
Vendar – nekaj pa mora biti, nekaj dobrega v starodavni mo-
drosti, povezani z zdravjem in zdravljenjem, da je preživela že 
5000 let. Spet literatura. Tokrat zelo obsežna. Namen te vede 
je ohraniti zdravje pri zdravi osebi in pozdraviti bolezen pri ne-
zdravi. Definicija zdravja o ajurvedi je popolno ravnovesje med 
tremi osnovnimi energijami - došami (vata, pita, kapha). Za to 
se uporablja več metod in praks: prehrano, počitek, sprostitev, 
telesno vadbo in meditacijo, uporabo zdravilnih zelišč za čišče-
nje telesa, masaže in druge terapije. 
Odgovor je torej na dlani. Odločitev je padla. Treba je bi-
lo samo še ugotoviti kje in kdaj. Z dopustom ni bilo težav. 
Ajurvedske prakse se razvijajo že tudi pri nas v Evropi. Želela pa 
sem si nekam, kjer je ajurveda nekaj dosti bolj običajnega kakor 
pri nas. Po obsežnem iskanju smo našli ajurvedsko bolnišnico/
hotel blizu vasice Weligama na Šrilanki. In kmalu je na letali-
šču v Kolombu vame butnil vroč tropski zrak. Prevoz do hotela 
je precej dolg, pa kljub vsemu hitro mine. Potem namestitev in 
prvo srečanje z osebjem centra. Videti so prijazni in nasmejani. 
Na poti do restavracije topel nočni zrak nosi vonjave neznanega 
cvetja, iz zelenja se oglašajo žuželke in nočne ptice. 
Naslednje jutro me napotijo na ajurvedski pregled. 
Pregledata me dve zdravnici, mi zastavita mnoga vprašanja, 
izmerita pulz, pregledata oči in barvo jezika. Na podlagi analize 
določita dieto, ki jo moram upoštevati pri vseh obrokih, pa tudi 
naravne »zvarke« s predpisanimi časi uporabe. Prav tako mi 
določijo terapijo akupunkture, masaže, kopeli … Od zdaj na-
prej gre pa zares!
Hrana je čudovita, še posebno za vegetarijance, pa tudi za 
ljubitelje mesa se najde kak košček. Vsak obrok spremljajo bu-
dne oči ajurvedskih zdravnic, ki ti ne dovolita nobenega odsto-
panja od predpisane diete. Vsak obrok mora vključevati hrano, 
ki ustreza tvoji doši in konstituciji. Vključevati mora 6 osnovnih 
okusov, ker ima vsak neposreden učinek na doše – sladko, ki-
slo, slano, jedko, grenko, trpko. Ob uporabi pravilnih količin in 
ustreznega razmerja med okusi, prehrana povzroči ravnovesje 
vseh telesnih sistemov. Hrana pa vpliva tudi na um in zavest.
Ure med obroki so zapolnjene s terapijami. Jutro lahko 
pričneš z jogo s pranajamami ali tai či-jem; vendar ni obvezno. 
Tudi popoldne se lahko udeležuješ joge ali meditacije. Hitro 
ugotovim, da včasih še na bazen ali morje ne utegnem in da se 
moj dopustniški » delovni dan« začne že pred 6. uro zjutraj ter 
konča zvečer po 21. uri.
Vsakih nekaj dni imam ponoven pregled pri zdravnici. Takrat se 
terapije lahko zamenjajo. Udeležim se »širodare«, kjer je pred-
pisana stroga dieta in počivanje. Ne smem govoriti, brati … Um 
se mi mora obrniti navznoter in se dodobra prečisti. Kar všeč ti 
postane popolna tišina, ki me obdaja. V tem času je tudi plavanje 
prepovedano, privoščim si lahko le kratek sprehod ali pa »leb-
dim« na terasi svoje sobe in opazujem, kako mi uspe ustaviti moj 
čas. Popolnoma mirna sem, tako kot ribiči na »hoduljah« v zalivu 
pod hotelom. Že stoletja lebdijo na tistih palicah, pa so še vedno 
tu, tudi danes … 

Nekaj popoldnevov pa imam tudi prostih. Udeležim se 
izletov, ki so vključeni v ceno bivanja v hotelu. Ali pa se od-
pravim na potepanje po bližnjih plažah. Ob teh priložnostih se 
srečam z domačini, vidim vrvenje na tržnicah, spoznam način 
obdelovanja poldragih kamnov, ki jih je tu precej. Mimogrede, 
za ajurvedske tretmaje se uporabljajo tudi zdravilne moči kovin 
in dragih kamnov, ki jih nosiš na predpisan način ali na predpi-
sanem mestu. 
Kako hitro mine čas dopusta. Še zadnji obisk pri zdravnici, 
ki pripravi ajurvedsko analizo glede na mojo došo, me opozori 
na prehrano in mi da še nekaj napotkov za na pot. 
Občutki ob zaključku bivanja so čudoviti. Telo je spočito, 
počutim se odlično, težave so kar nekako izginile. Seveda je 
to lahko tudi vpliv dopusta, na katerem sem se popolnoma 
posvetila sebi, in ne zgolj vpliv očiščevanja telesa s prehrano, 
kopelmi, savnami ter ostalimi terapijami. A to niti ni pomemb-
no. Pomembno je, da deluje. Ko na poti proti letališču gledaš 
neskončne plaže, palme, ki se zibljejo v vetru si rečeš: »Kmalu 
spet nasvidenje!«
Svetlana Savarin

Bonus zvestobe 

Pri tem nismo pozabili na vse vas, ki ste z nami največkrat 
potovali. Zato smo vam 1. februarja 2007 podarili ustrezne bo-
nuse glede na število vaših potovanj. O tem smo vas obvestili 
v časopisu št. 12 (januar 07), pa tudi v časopisu št. 13 (avgust 
07). Večinoma ste podarjene bonuse že izkoristili.
Še vedno pa vas je nekaj, ki podarjenega bonusa niste 
izkoristili. Po pravilih bi vam začetni bonus zapadel 1. febru-
arja 2008. Vendar smo se s sodelavci izjemoma odločili (ker je 
bilo prvič), da lahko bonus izkoristite za vsa potovanja, katerih 
začetek potovanja je pred 01. aprilom 2008. Po tem datumu 
vam žal bonus dokončno zapade.
Podaritev bonusa za vaše jubilejno potovanje je izraz na-
še želje, da vam stalnim sopotnikom naklonimo pozornost in 
dodatno prednost. Želimo, da bi bil to še en sončen žarek v do-
mačem življenju in bi ga vi izkoristili za nova potovalna dožive-
tja. Pri tem pa vas prosimo, da upoštevate tudi pravila, ki smo 
jih v ta namen pripravili. Kajti sodelovanje mora biti pregledno 
in urejeno, veljati mora za vse enako. Drugače si z vsako doda-
tno akcijo lahko nakopljemo le kup nevšečnosti in slabe volje. 
Podatke o podarjenih bonusih varno hranimo v naših evi-
dencah in so vam na voljo. Po opravljenem jubilejnem poto-
vanju pa vas bomo o obdaritvi tudi pisno obvestili. Pravila igre 
glede izračunavanja osnove za pridobitev bonusa ter njegovo 
izkoriščanje pa najdete na spletni strani.

Bonus zvestobe Agencije Oskar
Agencija Oskar za vsako izvršeno 5. potovanje svojim stalnim 
sopotnikom podarja bonus 75 EUR, ki ga lahko izkoristijo za 
naslednje potovanje. Kot potovanje se šteje vsako potovanje 
v organizaciji Agencije Oskar v trajanju najmanj 6 dni ali več. 
Bonus lahko izkoristite za vsa RAZPISNA potovanja z odho-
dom najkasneje 1 koledarsko leto od datuma odhoda vašega 
jubilejnega potovanja. Bonus je oseben in ni prenosljiv na dru-
go osebo. 

S 1 . februarjem 2007 zvestim sopotnikom posvečamo 
še eno pozornost. Vsem, ki z nami potujete petič, desetič, 
petnajstič ali dvajsetič … ob vrnitvi z jubilejnega potovanja 
podarimo bonus v višini 75 EUR. Bonus je oseben in ga 
lahko izkoristite za naslednje potovanje v roku enega leta. 

www.agencija-oskar.si Ajruveda na Šrilanki

Ime potovanja Odhod Trajanje Stopnja Opombe

Doživeta Šrilanka 25apr, 04jul
23okt, 18dec, +- 17 dni 3 Odlično potovanje

Doživeta Šrilanka 
– posebna ponudba

11nov, 23dec, 
6 jan 09 19 dni 3 Preko Carigrada

Turistična Šrilanka 24okt, 26dec 10 dni 2 Udobno in lagodno

Šrilanka - individualno Po želji
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Od nekdaj sem imela v sebi nemir, ki ga je vzbujala želja po potovanju in odkrivanju neznanega. Potovanje po Šrilanki je 
bila le majhna kapljica, ki je začasno potešila to željo. Prelepa flora in favna ter prijazni in vedno nasmejani ljudje, ki zao-
krožijo tropsko solzico pod Indijo v resnično zibelko budizma. 

Veliko novih drobnih odkritij – ANURADHAPURA in 
POLLONARUWA, kjer so nas sprehodi mestih popeljali v vrhu-
nec življenja starih civilizacij. Slikovit osamelec SIGIRIYA (levja 
skala), kjer je nekoč stala mogočna palača … ko smo prišli na 
vrh gore, kjer so še ostanki palače, smo se sprehodili in opazo-
vali okolico, ki je skrivala svojo lepoto v meglici. Tako da je bilo 
še bolj pravljično ...

Adamov vrh, sveta gora vseh štirih velikih ver (budizma, hin-
duizma, muslimanstva in krščanstva) – ko prehodiš 4800 sto-
pnic in prideš na vrh, to pusti v tebi nekakšen pečat, ki ga z 
besedami ne moreš opisati, niti ne izbrisati iz sebe …
Kandy, ki je najbolj znano po templju, kjer hranijo Budov zob, 
njihovo najbolj sveto relikvijo. Priporočam kratek sprehod po 
ulicah, potem pa odmik v ‚kafič‘, ki ima teraso nad ulico, kjer 
lahko od daleč in v miru opazuješ dogajanje v mestu. V bližini 
Kandyija je čudoviti park PERADENIYA, v katerem je največja 
krošnja drevesa benjamin, ki ponuja otrokom pravo zabavo …
Rafting po reki, kjer so snemali film Most na reki Kwai, in 
bivanje v kolibah ob tej šumeči reki … Nepozabni vtisi so tudi 
sprehodi po čudovitih čajnih plantažah, kjer Tamilke obirajo čaj-

Oskarjeva Šrilankawww.agencija-oskar.si

DOŽIVETA ŠRILANKA 17 dni
»V meni je Doživeta Šrilanka pustila vsaj tako močan vtis 
kot potovanje v Peru. Presenečen sem, saj sem od Peruja 
veliko pričakoval, od majhne Šrilanke pa ne veliko! Ampak 
potovanje je tako razgibano in pestro, da pušča neverjeten 
vtis!« Sopotnik
Danes sopotniki vemo – Doživeta Šrilanka sopotnika vsr-
ka v pester vrtinec potovalnih vsebin. Na površini mehko in 
prijetno, pa se na potovanju soočimo z množico izzivov in ne-
pričakovanimi doživetji, ki nas kar vsrkajo v sedanjost mehke 
tropske dežele – in sebe samega. 
Doživeta Šrilanka je čudovita priložnost za vstop v svet 
močnejših potovanj. In zanimivo – vaša naslednja želja je 
– SULAWESI (naslednja stran) 

Slonja ljubezen v tropski reki ...

ne liste, in po »mali« Angliji, kjer se čajne plantaže umaknejo 
nasadom evropskih vrtnin. 
Da je bilo doživetje tega dela tropske solzice bolj veli-
častno, je pripomogla vožnja z vlakom do mesta Ella. Pri tem 
vlaku nikoli ne zveš, kdaj prispe: ko smo kupovali vozovnice 
in spraševali, kdaj oziroma ob kateri uri pride vlak, smo dobili 
odgovor: »It‘s on the way.« Na našo srečo je vlak prispel zelo 
kmalu. Med vožnjo smo opazovali neokrnjeno naravo, čudovite 
slapove, majhne vasice … 
Vožnja z džipi v nacionalni park, kjer smo iskali leoparda, 
toda srečali smo vse druge živali, le leoparde ne. V tem parku 
sem izvedela, da pav izhaja iz Šrilanke … Nepozabna je bi-
la čudovita peščena plaža UNAWATUNE, ki ji nekateri pravijo 
najlepša plaža na Šrilanki. Za nas je bila še bolj edinstvena, saj 
smo doživeli rojstvo nešteto želvic, ki so svoje življenje nadalje-
vale s prvim valom v morje … 
Prav tako moram omeniti opic, ki živijo večinoma pri templjih 
in hudomušno nagajajo ljudem (mimogrede kaj ukradejo iz ro-
ke). Bile so tudi naši modeli za fotografiranje …
Kot največje odkritje na Šrilanki pa izstopa mesto, ki mi 
bo najbolj ostalo v srcu in spominu. Mesto, kjer ni sovraštva, ni 

ljubosumja, ni negativnih sil, temveč predstavlja neskončno lju-
bezen, nežnost. To ni nobeno zgodovinsko, niti obmorsko, niti 
sodobno mesto, ampak preprosto mesto PINAWELLA. 
Lahko uganete, kaj je v tem mestu tako čarobnega? To je 
življenje šrilanških slonov. Si lahko predstavljate, da je lahko 
največja kopenska žival tako ljubeča, nežna ter igriva? Vedno 
sem si predstavljala, da je agresivna in neukrotljiva žival. Ko je 
prišla velika skupina slonov v reko na jutranjo kopanje, so se 
namočili in potem počasi zbrali v skupino. 
Odmaknila sem se od gneče ljudi nekam na samo, kjer sem 
v miru opazovale številne prizore slonov na reki in ob njej. In 
tako se je začelo moje potovanje v slonovo deželo. S fotoa-
paratom sem želela zabeležiti čim več dogodkov. Kot pisatelj, 
ki želi spraviti vse na papir. Tako v svoji prijetni zmedi nisem 
vedela, kateri prizor naj posnamem. Pozneje sem ugotovila, da 
so najlepši posnetki v mojem srcu. Naj vam jih nekaj opišem.
Prvi prizor: Mladi sloni so se v parih odmaknili od gneče, nekam 
na samo, kjer so se najprej z nežnimi očmi spogledovali in si ne-
kaj pripovedovali. Kdo ve kaj? Potem so se božali z rilčkom (po 
slengovsko so se »pecali«) in na koncu morda celo poljubljali. 
Drugi prizor: igranje najmlajših slončkov. Pet se jih je preri-
valo za majhen košček kamna, a je vedno vsaj eden ostal v 
vodi … Ko so se naveličali te igre, so se že špricali z vodo in 
tunkali, kot »majhni otroci« v bazenih. S tačkami so se prerivali 
na kamnu, dokler ni eden padel vodo. Potem so ga potunkali in 
se ulegli nanj, da ni mogel iz vode. Pa je že rilček pogledal iz 
vode … To me je povedlo v moje otroške spomine, ko smo se s 
prijatelji v morju prerivali za košček blazine in se tunkali. 
Tretji prizor: je najbolj ljubeč. Mamica in očka sta se »polju-
bljala«. Mladiček, ki je med igro v vodi to opazil, se je z vso mo-
čjo zapodil proti njima ter jih zrinil in se postavil mednju … slike 
povejo več kot besede. Čeprav smo bili v neposredni bližini, 
se niso dosti ukvarjali z nami, ampak so uživali v svoji družbi. 
Toliko ljubezni in nežnosti na enem mestu že dolgo nisem do-
živela. Še vedno ne morem verjeti, da so lahko sloni tako igrivi, 
nagajivi, nežni in romantični. 
Irena Plavec, Doživeta Šrilanka

ZAKAJ BI ^AKALI

NA SIPE
Grafi~no podjetje Schwarz, d.o.o.

Koprska 106/d,1000 Ljubljana

E-mail: info schwarz.si

Tel.:01/423-88-00

Fax: 01/423-88-95

@



AGENCIJA OSKAR, d.o.o., Gregoričeva ulica 38, 4000 Kranj, 04/201-43-38, 04/201-43-39, E-mail: info@agencija-oskar.si16

PREDOPOPOTNIK JE KOT JE!
V vsakem od nas sije SONCE. Vsakdo pa ima svoj 
nebesni sestav. Nekatera sonca sijejo močno iz jasnega 
neba, v okolje širijo moč in toploto. Drugih moč in toplo-
ta se izgubljata v kapljičnih labirintih oblačnih struktur. 
Nekaterimi hodimo obsijani z lastno močjo in toploto, 
drugi živimo pod nižjim pritiskom oblačnega neba. Taki 
smo, predpopotniki.
POTOVANJA SO VETER
A ozrimo se v lastno nebo. Četudi sonca ne vidimo 
VEMO, da je! Pokličimo POTOVANJE, pokličimo VETER, 
ki razpihuje oblake. Da očisti tudi naše nebo… Da lahko 
uživamo v svojem soncu, njega moči in toplini. Sami in 
vsi okoli nas!

POTOVALNE BRAZDE
Manj sledi ko popotnik pušča v deželi, globlje brazde 
dežela pušča v njem. Vsakdo ima svojo samobitnost, tudi 
vsaka dežela jo ima. A to niso orehi s trdo lupino, ki bi se 
s trkanjem in odrivanjem bojevali za svoj prostor. Brazde 
mojih dežel so moje bogastvo, širina, mir in ravnotežje.

Čokoladni možički v sencah noči
Najprej obstajajo »predpopotnik«, način potovanja in dežela, relief. Potem vstopi trajanje kot nežno prepletanje in medsebojno vplivanje vseh treh 
– potovanje. In na koncu je rezultat kot nepredvidljiva posledica – moč doživetij. To je pravi vrstni red. Drugo so le slike. 

Predpopotnik je tak, kot je, žrtev stanja pred potjo, vpet 
med obremenitve in mostove, ki vodijo prek sedanjosti. 
Način daje ali jemlje moč potovalne sedanjosti – poudar-
ja ali blaži. Takšna je razporeditev vlog. 
Ni pomemben predpopotnik s svojimi pričakovanji in 
željami, temveč potovanje samo: prepustitev, pozaba la-
stne pomembnosti, potop vanj, v njegov način in relief. 
To je pravi čar, čar sladokusnega uživanja prelestnih do-
brot. To je višek, a le ena od slik. 
Slik pa je veliko. V Sulawesi sem vstopil kot tujec. Bil 
je vlažen, a topel tropski večer; ladja je pristala, hrup, 
gneča levantinskega življenja ob njenem boku. Nič prije-
tnega ni bilo: prebijanje iz džungle vpijočih trgovcev, po-
nujajočih taksijev in rikš – gneča teles in prtljage, gneča 
potu in vonjav. Prava agresija okolice. Nek nori svet, v 
znojnem nelagodju tuj in neznan. Prekrit z nočjo v vla-
žni tropski vročini. Nikogar ne poznam, nikomur ne zau-
pam… majhni čokoladni možički v sencah noči. Kot bi se 
vsi stegovali za moj denar – beli človek s svojo senco. 
Stik dveh neprilagojenih reliefov, dveh samobitnih raz-
ličnosti, dveh tujcev. Trenje, negotovost. Za Sulawesi le še 
en Misterrr – belec pač. Zame le še en relief – Sulawesi. 
Tako se je začelo. Tako se vedno začne. Vedno isto 
nelagodje srečanja različnih zgodb, življenj. Potem pre-
vidno ogledovanje in prvi nezaupljivi stiki. Morda prav 
zato nepotrebno grobi, neokretni, brez elegance ali 
šarma. Bolj na silo in z odporom, kot vsiljena sopotnika, 
nebodigatreba drugemu, a združena na delu najine poti. 
Nekako je pač treba živeti skupaj. A to je le prva slika: 
narivanje dveh površin, trenje…

… trajanje, stopnjevanje. Pok! Sprostitev, čutenje…

Konec vsiljevanja, začetek spoznavanja. Prva sku-
pna razumevanja, odprte povezave, pretok informacij, 
prva sulaweška šola. Nariv se umirja, borba se umika. 
Spletanje dveh različnosti se lahko začne. Sulawesi 
vstopa vame in sam vstopam vanj. Vedno močneje, z 
vse večjo strastjo, rahločutno nežnostjo, vse globljim 
čutenjem. Vse več elegance, vse več šarma… Tako se 
vedno dogaja, a še nikoli tako močno, kot sedaj.

Danes živim,
morda bom živel jutri,

morda se spremenim v sanje
ali zaživim z neskončnostjo.

Kar imam, mi ne more nihče vzeti,
Vedno stojim ob strani vsem,

Ki me hočejo doživeti
In me imajo radi.

Morda mislijo, da sem jih zapustil,
Da sem odšel nekam daleč stran.

Tudi jaz sem tako mislil,
A jih čutim vedno wv sebi,

Tudi vse, ki jim ne morem več stisniti 
roke.

Ne morem zreti v njih oči,
Ne morem slišati njih besed,
Ne morem vonjati njih duh,

Ne čutiti njih dotik
Ker ste del mene,

Ker ste jaz.

Sulaweška popotniška balada 
(februar 1996)

Jalan, Jalan
Da, jalan jalan (ind: potovanje) vanj je hkrati dvojno 
potovanje – vanj in vase. Hkratnost dvojnih prodiranj v 
nove in nove globine, v iskanje vedno novih skupnih ime-
novalcev. Vstopanje v Sulawesi je odkrivanje lastnih glo-
bin. Sulawesi je otok moči in čutenja. A mar za vsakega? 
Tako so me spraševali mnogi.
Kaj je raj tistemu ki zanj ne ve? Kako naj bi samobi-
tnost sulaweškega drobovja prinesla bogastvo hrupa in 
zabave željnemu mladcu? Kako naj bi preprostost ži-
vljenja in muslimanski minimalizem predstavljalo veselje 
udobnosti vajenemu turistu hiltonovskega prestiža? Kako 
naj bi prvinska narava in možnost stika z njo navdušila 
prenapetega samopomembneža, ki misli, da živi visoko 
nad njo?
Pravo razmišljanje, se zdi. A tudi to je morda le ena 
slika. Slika posvečenih in neposvečenih, tako pogosto 
videna na vseh straneh. Resnica je preprosta – prav 
za vsakogar ki HOČE… doživeti sebe, Sulawesi in 
njuno razmerje. Ostalo so le predsodki, pesek v oči. 
Pomemben je način.
Kajti pravo potovanje pelje v hkratnost površin – v 
globine in čutenja. Z večanjem globine se zmanjšuje po-
men vsake plasti v njej. Potovanje na površini ceni udo-
bje. Globlje ko potujemo, manj je pomembno. Le vstop je 
včasih bolj težak. A je rezultat vreden truda!

EPILOG
Dva meseca kasneje. Vračam se domov. Bil je vlažen 
in topel tropski večer; ladja je pristala, hrup in gneča le-
vantinskega življenja ob njenem boku. Nič neprijetnega 
ni bilo. Džungla vpijočih trgovcev, ponujajočih taksijev in 
rikš – gneča teles in prtljage, gneča potu in vonjav, prava 
milina poznane okolice. Nikogar ne poznam, a nobenega 
strahu, nobenega nezaupanja do teh nasmejanih čoko-
ladnih možičkov, nasmejanih v sencah zvezdne noči. 
Kam grem? V novo tujo deželo, tokrat domačo. V hrup 
in gnečo zapletenih odnosov, med težave in predsodke. 
V hladnost našega življenja, med mrke tujce na domačih 
ulicah… V nek nori svet, v udobnem lagodju tuj in nepo-
znan. Tako je vedno. 
Ladja odhaja. Ali odhajam tudi sam? Le najini sliki, 
Sulawesi, najini zgodbi gresta svojo pot. A v moji živiš svo-
je življenje naprej, tudi v tvoji je zdaj del mene. Spet se 
srečava, ti in tvoje življenje v meni, in jaz, in moje življenje 
v tebi! Nikoli več ne bo, kot je bilo. Vedno se tako konča.
Konča? Morda je tudi to le ena slika. Slik pa je lahko 
veliko…
Oskar

Stran za dušo. ... .... berite počasi

Ime potovanja Odhod Trajanje Stopnja Opombe

Sulawesi 04jul, 25jul
24okt, 19dec 23 dni 4 Otok moči in čutenja


